
     MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA 
Estado de Minas Gerais 

CNPJ: 01.616.458/0001-32 
________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
Travessa Ary Brasileiro de Castro, 272 – Centro – CEP: 37945-000 

Fone: (35) 3523-9115 / 3523-9190 - São José da Barra/MG 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 019/2019 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019 

 
 

Objeto: “Contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistema informatizado de 
gestão de saúde pública com módulo de assistência social englobando cessão de direito de uso, 
instalação, implantação, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico e 
atualização tecnológica do sistema”. 

 
 

RECIBO 
 

Razão Social: __________________________________________________________________________ 

CNPJ nº. : ____________________________________________________________________________ 

Endereço: ____________________________________________________________________________ 

Cidade: ____________________________________________ Estado: ___________________________ 

Telefone: ___________________________________________Fax: ______________________________ 

E-Mail: _______________________________________________________________________________ 

Pessoa para contato: _____________________________________________________________ 

Retiramos através de acesso a página www.saojosedabarra.mg.gov.br, cópia do edital da licitação 

acima identificada. 

Local: _______________________, _____ de ____________ de 2019. 

 
 

________________________________________ 
Assinatura 

 
 
 

OBS: Este recibo deverá ser remetido ao Setor de Licitação, pelo e-mail: licitasjbarra@yahoo.com.br, 
licitação@saojosedabarra.mg.gov.br, para eventuais comunicações aos interessados, quando necessário. 
 
O setor de Licitações não se responsabiliza pela empresa que não encaminhar este recibo ou prestar 
informações incorretas no mesmo. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 019/2019 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019 

 
 

Credenciamento dos Representantes:            às 08h30min do dia 30/04/2019 
Recebimento dos Envelopes:             às 08h30min do dia 30/04/2019 
Abertura dos Envelopes:             às 08h30min do dia 30/04/2019 

 
O Município de São José da Barra/Minas Gerais, com endereço à Travessa Ari Brasileiro de Castro, nº. 272, 
Centro, CEP: 37945-000, CNPJ nº. 01.616.458/0001-32, isento de inscrição estadual, por meio da Comissão 
Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº. 1.348/2019, torna pública a abertura do Processo 
Licitatório nº. 019/2019 na modalidade Pregão Presencial nº. 014/2019. 
 
A Licitação é do tipo MENOR PREÇO GLOBAL e será processada em conformidade do disposto na Lei 
nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei nº. 8.666/93 e posteriores alterações, bem como no Decreto 
Municipal nº. 391/2006 e Decreto Municipal nº. 392/2006, e das condições estabelecidas neste edital e seus 
anexos integrantes. 
 
 1 - DO OBJETO 

 
1.1 - Constitui objeto da presente Licitação, a “Contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de sistema informatizado de gestão de saúde pública com módulo de assistência social 
englobando cessão de direito de uso, instalação, implantação, treinamento, customização, migração, 
adequação, suporte técnico e atualização tecnológica do sistema”. 
 
2 – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 
2.1 - Os recursos necessários à execução do Contrato, decorrente desta licitação, decorrerão de dotações 
próprias consignadas para o exercício financeiro de 2019. Nos exercícios subsequentes, durante a vigência 
do Contrato, as despesas correrão à conta dos créditos próprios consignados à mesma dotação. 
 
Descrição da Dotação Orçamentária 
 

 

01.06.01.10.301.1001.1916.33.90.39.00 – Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal – Setor 
Administrativo da Saúde – Atividades da Atenção Básica – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
(Ficha 101). 
 
01.06.01.10.302.1001.1918.33.90.39.00 - Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal – Setor 
Administrativo da Saúde – Atividades da Média e Alta Complexidade – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica. (Ficha 114). 
 
01.07.01.08.244.0801.1922.33.90.39.00 – Secretaria de Assistência Social – Fundo Municipal de Assistência 
Social – Atividades de Assistência Social – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. (Ficha 165). 
  
3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 - Poderão participar da licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, que atendam às 
condições de habilitação estabelecidas neste instrumento convocatório. 
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3.2 - A participação na licitação importa total e estrita observância dos proponentes às condições deste 
Edital, observando que não poderão concorrer, direta ou indiretamente, ou participar do fornecimento: 
 
3.2.1 - Empresas em estado de falência, de concurso de credores, de dissolução ou liquidação. 
 
3.2.2 - Empresas que tenham sido declaradas inidôneas pela Prefeitura Municipal de São José da Barra. 
 
3.2.3 - Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao Município de São José da Barra, bem assim a 
empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico. 
 
3.2.4 - Empresas em Consórcio1. 
 
3.3 – Este certame é destinado, EXCLUSIVAMENTE, a participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, nos termos do Art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº. 123/2006.  
 
3.3.1 - A exclusividade para participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte não se 
aplicará, se não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados nestas 
modalidades, conforme disposto no Art. 49, incisos II, da Lei Complementar nº. 123/2006. 
 
4 - INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS REFERENTES À LICITAÇÃO 
 
4.1 - Esclarecimentos outros necessários referentes a presente licitação poderão ser obtidos, desde que 
requeridos por escrito, em até 03 (três) dias da data de apresentação dos envelopes no endereço abaixo: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 272 - CENTRO 
SÃO JOSÉ DA BARRA – MG - CEP: 37.945-000 
TELEFONE: (35) 3523-9200 
E-MAIL: licitasjbarra@yahoo.com.br ou licitacao@saojosedabarra.mg.gov.br 
 
4.2 - A resposta às dúvidas suscitadas será transmitida em até 02 (dois) dias após o protocolo junto ao Setor 
de Licitações. Em se tratando de dúvidas relevantes, a resposta será transmitida a todos os que retiraram ou 
que vierem a retirar o Edital. 
 
4.3 - Qualquer interessado poderá impugnar, fundamentadamente, o presente Edital de Licitação, devendo 
protocolar o pedido de impugnação em até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos 
envelopes de Habilitação. 
 
4.4 - Decairá do direito de impugnar os termos do Pregão, perante a Administração, o licitante convocado ou 
interessado que não o fizer até o 2° (segundo) dia útil que anteceder a data para abertura dos envelopes de 
Proposta. 
 
4.5 - A impugnação devidamente instruída (assinatura, endereço, razão social, telefone e e-mail para contato) 
deverá ser dirigida à Autoridade Licitante, a quem caberá julgar e responder à impugnação. 
 
 

                                           
1 NOTA EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de 
conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com 
potencial técnico, profissional e operacional suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste 
edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” no Pregão em tela. 
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4.6 – Não havendo impugnações, o Município de São José da Barra considerará aceitos todos os termos e 
condições do Edital, e qualquer alegação posterior não terá efeito de recurso perante o Município de São José 
da Barra, conforme art. 41, § 2º, da Lei 8.666/93. 
 
5 – DO CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES 
 
5.1 - Os interessados, ou seus representantes legais, deverão se credenciar em sessão pública de instalação de 
Pregão, no horário previsto no preâmbulo deste Edital, comprovando possuir poderes para formular 
propostas e para a prática de todos os demais atos do certame, devendo apresentar os seguintes 
documentos para o credenciamento, fora de envelopes: 
 
5.1.1 - Contrato Social (acompanhado da última alteração contratual, se houver) ou a última alteração 
contratual consolidada, ou documento equivalente de constituição da empresa (registro de empresário 
individual, estatuto com ata de eleição da diretoria, etc.) em cópia autenticada ou à vista do original. 
 
5.1.2 - Procuração com firma reconhecida do procurador que deverá ser apresentada em cópia 
autenticada ou cópia com a apresentação do documento original para autenticação pela Pregoeira. (modelo - 
Anexo II).  
 
5.1.2.1 - Este documento fica dispensado para sócios administradores que representarão a empresa licitante 
em sessão. 
 
5.1.3 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação que contenha foto. Deverá ser apresentada cópia do referido documento, em original ou cópia 
autenticada, a qual será anexada aos autos. 
 
5.1.4 - Declaração que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e não incorre em nenhuma 
condição impeditiva de participação na licitação (modelo - Anexo III). 
 
5.1.5 - As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar Certidão ou Declaração 
expedida pela Junta Comercial, em cópia autenticada ou à vista do original, comprovando a condição 
de microempresa ou empresa de pequeno porte, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias 
consecutivos de antecedência da data prevista para abertura do certame. 
 
5.2 – Na ausência de apresentação da declaração de que a empresa cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação, o representante da empresa poderá fazê-la em sessão.  A ausência de tal declaração impedirá a 
participação da empresa no certame.  
 
5.3 - Cada empresa deverá apresentar seu próprio representante, não sendo permitido um representante para 
mais de uma empresa. 
 
5.4 - A empresa que não comprovar o credenciamento de seu representante legal poderá entregar no 
ato da sessão, os envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação, porém não 
poderá se manifestar, nem participar da fase de lances. (Ver item 7.4). 
 
5.5 – As empresas que desejarem participar do certame sem apresentar um representante legal deverão 
apresentar os documentos constantes dos subitens 5.1.1 ao 5.1.5, e envelopes de proposta comercial e 
habilitação até as 08h30min do dia 30/04/2019. 
 
5.6 - Os documentos de credenciamento constantes do subitem 5.1 serão retidos pela Pregoeira e equipe de 
apoio e juntados ao processo licitatório. 
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6 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
6.1 – A Pregoeira procederá ao recolhimento das assinaturas dos representantes presentes na Lista de 
Presença e os indagará se formalmente preenchem os requisitos de habilitação estabelecidos por este Edital. 
 
6.2 - Declarada aberta à sessão pela Pregoeira, o representante da licitante entregará os dois envelopes não 
transparentes e lacrados, um contendo a proposta de preços e outro os documentos de habilitação, 
independentemente de credenciamento de um representante, não sendo aceita, a partir desse momento, a 
participação de novos licitantes. 
 
6.3 – O envelope n°. 01 contendo a Proposta Comercial, deverá ter expresso, em sua parte externa, as 
seguintes informações: 
 
PREGÃO Nº. 014/2019 
ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA COMERCIAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA 
TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 272, CENTRO, SÃO JOSÉ DA BARRA/MG 
PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL), ENDEREÇO COMPLETO, TELEFONE, FAX E E-MAIL. 
 
6.4 - O envelope n°. 02 contendo os Documentos de Habilitação, deverá ter expresso, em sua parte externa, 
as seguintes informações: 
 
PREGÃO Nº. 014/2019 
ENVELOPE Nº. 02 – HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA 
TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 272, CENTRO, SÃO JOSÉ DA BARRA/MG 
PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL), ENDEREÇO COMPLETO, TELEFONE, FAX E E-MAIL. 
 
6.5 - Inicialmente, serão abertos os Envelopes das Propostas de Preços e, após, os Envelopes dos 
Documentos de Habilitação. 
 
7 - RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
7.1 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes das propostas, não será recebida nenhuma outra oferta de 
firma signatária e em nenhuma outra hipótese será concedido prazo para apresentação de documento contido 
neste Edital, nem admitida qualquer retificação ou alteração das condições ofertadas. 
 
7.2 - Constatada a viabilidade dos envelopes, a Pregoeira procederá, imediatamente, a abertura das propostas 
de preços, cujos documentos serão lidos e rubricados pela Pregoeira e pelos licitantes que participarem. 
 
7.3 - Os envelopes da documentação de habilitação permanecerão fechados, em poder da Pregoeira, e serão 
abertos após a análise da aceitabilidade das propostas. 
 
7.4 - Não será admitido o encaminhamento de propostas via fax, por meio eletrônico ou similar. 
 
7.5 - Após o recebimento dos envelopes, não serão aceitas juntadas ou substituição de quaisquer 
documentos, nem retificação de preços ou condições. 
 
8 – DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
8.1 – A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da licitante, em língua 
portuguesa, admitindo-se o emprego de idioma estrangeiro para expressões técnicas de uso corrente, desde 
que acompanhadas de sua tradução entre parênteses, com indicação do número desta licitação, a 
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identificação e endereço completo da proponente e a qualificação do representante legal da empresa, sendo 
rubricada em todas as suas folhas, datada e assinada pelo representante legal da empresa proponente, 
redigida com clareza, não podendo conter rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, sem alternativas de 
preços ou qualquer outra condição que induza a classificação a ter mais de um resultado e ainda contendo: 
 
8.1.1 - Identificação dos preços em valores unitários, totais e total global da proposta, que deverão contar 
como no máximo 02 (dois) dígitos após a vírgula, em moeda corrente nacional (R$), sendo que para a 
composição dos mesmos deverão estar inclusas as despesas de encargos fiscais e comerciais e todos os 
encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do objeto, tributos 
incidentes, despesas de transporte, alimentação e hospedagem de seus profissionais, implantação e 
manutenção do sistema e demais custos que os compõem. 
 
8.1.2 – Indicação do representante (nome completo, inscrição da cédula de identidade, CPF e cargo que 
ocupa na empresa) apto a assinar o Contrato, bem como, o endereço e telefone da empresa que deva ser 
endereçado o Contrato e Ordem de Fornecimento, quando não for à empresa matriz. 
 
8.1.3 - Prazo de validade da proposta mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura dos 
envelopes de proposta comercial, sendo que a omissão do prazo de validade de proposta, ou prazo inferior ao 
estipulado, será considerada pela Comissão Permanente de Licitações, como sendo o prazo mínimo exigido, 
ou seja, 60 (sessenta) dias. 
 
8.2 - A apresentação de proposta significa que o proponente atesta que não há fato impeditivo de sua 
participação na licitação, assim como implica na aceitação tácita de todas as condições estipuladas neste 
Edital. 
 
8.3 - As propostas deverão ser apresentadas respeitando a unidade e a quantidade estabelecida no Anexo I – 
Termo de Referência, não podendo estas serem modificadas, adaptadas ou convertidas em outras unidades 
e quantidades, sob pena de desclassificação. 
 
8.4 - Não constituirá causa de desclassificação da proposta a irregularidade formal que não afete o conteúdo 
ou a idoneidade da proposta e/ou documentação, conforme julgamento objetivo da CPL. 
 
8.5 - Não serão admitidos adendos, retificações ou dispensas das propostas de preço após o recebimento 
desta pela CPL. 
 
8.6 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta escrita, salvo as alterações dos preços 
decorrentes da etapa de lances ou a correção de meros erros formais.  
 
8.7 - Poderão ser corrigidos pela pregoeira erros meramente matemáticos.  
 
8.8 - A falta de rubrica, data e/ou assinatura na proposta somente poderá ser suprida por representante da 
proponente, com poderes para tal fim, que esteja presente na reunião de abertura dos envelopes. 
 
9 - ANÁLISES DAS PROPOSTAS 
 
9.1 - A Análise da aceitabilidade das propostas, a começar pela de valor mais baixo, compreenderá o exame: 
 
9.1.1 - Da compatibilidade das características do produto ofertado com as especificações indicadas. 
9.1.2 – Da compatibilidade do preço proposto com os praticados no mercado e com os custos reais estimados 
para a execução do Contrato e com as disponibilidades orçamentárias da Administração. 
 
9.2 - Serão consideradas inaceitáveis, sendo desclassificadas as propostas: 
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9.2.1 - Que não contiveram todos os dados exigidos para o envelope 01. 
9.2.2 - Que não atenderem os requisitos mínimos das especificações. 
9.2.3 - Que ofertarem preços irrisórios, manifestamente inexequíveis, ou incompatíveis com os valores de 
mercado, inclusive pela omissão de custos tributários incidentes sobre a contratação. 
 
10 - CLASSIFICAÇÕES DAS PROPOSTAS 
 
10.1 - O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO GLOBAL, conforme disposto no 
preâmbulo deste Edital. 
 
10.2 - As propostas consideradas aceitáveis serão classificadas segundo a ordem crescente dos preços finais, 
a partir da de valor mais baixo. 
 
10.3 - Para efeito da classificação, será considerado o PREÇO FINAL GLOBAL, resultante dos valores 
originariamente cotados e dos lances verbais oferecidos.  
 
10.4 - A Pregoeira fará a conferência dos valores cotados na proposta de valor mais baixo. Na hipótese de 
divergência entre valores expressos em número e por extenso, prevalecerão, para efeito de classificação, os 
valores por extenso, ficando esclarecido que a Pregoeira fará as correções de soma que se fizerem 
necessárias e que os valores corrigidos serão os considerados para efeito de classificação. 
 
10.5 - A Pregoeira indicará na ata da sessão os fundamentos da decisão sobre aceitabilidade ou 
inaceitabilidade de preços, bem como sobre a classificação ou desclassificação de propostas. 
 
11 - OFERECIMENTOS DE LANCES VERBAIS 
 
11.1 - Verificada a conformidade das propostas com os requisitos formais estabelecidos no Edital, a 
Pregoeira dará início à etapa competitiva da licitação através de lances verbais e sucessivos, que poderão ser 
oferecidos pelos autores da proposta de valor mais baixo e das ofertas com preços até dez por cento 
superiores à primeira. 
 
11.2 - Se não houver pelo menos três propostas nas condições indicadas no subitem anterior, poderão fazer 
lances verbais os autores das três melhores propostas, quaisquer que tenham sido os preços indicados nas 
propostas escritas. 
 
11.3 - A fase de lances verbais terá duração não superior a 03 (três) minutos. Encerrada a fase de lances 
verbais, a Pregoeira fará a análise das propostas, na forma a seguir indicada. 
 
11.4 - Os lances deverão ficar adstritos à redução dos preços, não se admitindo ofertas destinadas a alterar 
outros elementos da proposta escrita. 
 
11.5 – O uso de aparelhos telefônicos e similares não será permitido durante os lances verbais, devendo 
os representantes credenciados estarem aptos aos lances. 
 
11.6 - Caso não se realize lances verbais serão verificados a conformidade entre a proposta escrita de menor 
preço e o valor estimado para a contratação. 
 
11.6.1 - Ocorrendo a hipótese acima e havendo empate na proposta escrita, a classificação será efetuada por 
sorteio, na mesma sessão. 
 
11.7 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados. 
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11.8 - A Pregoeira examinará a aceitabilidade da proposta, quanto ao valor apresentado pela primeira  
classificada, decidindo motivadamente a respeito. 
 
11.9 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias da licitante que 
a tiver formulado. 
 
11.10 -  Se  a  oferta  não  for  aceitável,  a  Pregoeira  examinará  as  ofertas  subsequentes,  na  ordem  de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda todas as exigências. 
 
11.11 - Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento aos requisitos estabelecidos neste Edital e 
seus Anexos, a licitante será declarada desclassificada pela Pregoeira. 
 
11.12 – Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas para essa etapa, na ordem 
crescente de valores, considerando-se para as selecionadas, o último preço ofertado. Com base nessa 
classificação, será assegurada às licitantes microempresas e empresas de pequeno porte, preferência à 
contratação, observadas as seguintes regras: 
 
11.12.1 – A Pregoeira convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, dentre aquelas cujos valores 
sejam iguais ou superiores a 5% (cinco por cento) do valor da proposta melhor classificada, para que 
apresente preço inferior, no prazo de cinco minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência. 
 
11.12.1.1 – A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas condições 
do subitem 11.12.1. 
 
11.12.2 – Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor classificada, 
serão convocadas para exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais 
microempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores das propostas se enquadrem nas condições 
indicadas no subitem 11.12.1. 
 
11.13 - Os valores unitários finais de cada item serão recompostos pela Pregoeira e Equipe de Apoio 
que deverão observar o percentual de redução obtido entre o valor global final e o inicialmente 
apresentado pela licitante vencedora. 
 
12 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
12.1 – Será considerada habilitada a licitante que apresentar os documentos a seguir listados inseridos no 
envelope nº. 02: 
 
12.1.1 – Relativamente à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 
12.1.1.1 – Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ. 
12.1.1.2 - Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), (Lei nº. 8.036/90, Art. 27), expedido pela Caixa 
Econômica Federal.  
12.1.1.3 - Certidão Unificada expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e 
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente a todos os tributos federais e à dívida ativa 
da União – DAU por elas administrados. 
12.1.1.4 – Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante. 
12.1.1.5 – Certidão de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante. 
12.1.1.6 – CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Lei 12.440/1911). 
12.1.1.7 - A licitante devidamente enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte 
(EPP) em conformidade com a Lei Complementar nº. 123/1906 deverá apresentar os documentos relativos à 
regularidade fiscal, ainda que existam pendências.  
12.1.1.7.1 - Será concedido à licitante vencedora enquadrada no caput deste item, quando esta for declarada 
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vencedora do certame, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para a regularização das pendências, prorrogáveis 
uma única vez, por igual período a critério da Administração Municipal e, desde que solicitado, por escrito, 
pela Licitante. 
 
12.1.1.8 – Os licitantes deverão apresentar ainda os seguintes documentos: 
 
12.1.1.8.1 - Declaração de que não emprega menores de 18 anos. (ver modelo Anexo IV). 
 
12.1.2 – Relativamente à Capacidade Econômico-Financeira: 
 
12.1.2.1 - Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial da sede ou distribuidor do licitante. (Emitida 
com data não superior a 60 (sessenta) dias da data de recebimento dos envelopes). 
 
12.1.3 - Relativamente à Qualificação Técnica: 
 
12.1.3.1 - Comprovação através de no mínimo 01 (um) atestado (s) de capacidade técnica fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, que afirme ter a licitante fornecido objeto assemelhado ao ora licitado, 
onde constem os dados de identificação do emitente, os dados de identificação da empresa licitante, local, data, 
nome e assinatura do representante legal do emitente. 
 
12.2 - Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em cópias autenticadas ou à vista do 
original, sendo que a Pregoeira e Equipe de Apoio não autenticarão documentos através de cópias 
autenticadas, sendo aceitos somente os documentos originais. A ausência ou irregularidade de 
qualquer um dos itens acima poderá ensejar a inabilitação do proponente. 
 
12.3 - Serão aceitos documentos que expressem sua validade, desde que em vigor ou quando não declarada 
sua validade pelo emitente, expedido há 60 (sessenta) dias, no máximo, da data de recebimento dos 
envelopes. 
 
13 - ANÁLISES DA QUALIFICAÇÃO (HABILITAÇÃO) DOS LICITANTES 
 
13.1 - Encerrada a fase de lances para os itens deste Edital, a Pregoeira procederá à abertura do envelope 
contendo os documentos de habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta, verificando sua 
regularidade. 
 
13.2 - Constatado o atendimento das exigências editalícias, será declarado vencedor do certame aquele 
que ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL. 
 
13.3 - Uma vez proclamado o vencedor da licitação, a Pregoeira poderá negociar com este melhor condição 
para o fornecimento, inclusive quanto aos preços/descontos. Em caso de resultado positivo na negociação, os 
novos valores ajustados serão consignados na ata da sessão e passarão a compor a proposta, observado o 
disposto no subitem 9.2.3, deste Edital. 
 
13.4 - Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja inabilitada, a Pregoeira examinará a habilitação das 
licitantes com as ofertas subsequentes e a qualificação destas, na ordem de classificação, até a apuração de 
uma proposta que atenda aos requisitos do Edital. 
 
13.5 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a Pregoeira 
poderá suspender a sessão e fixar as licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova 
habilitação ou de outras propostas escoimados os vícios apontados para cada licitante, conforme determina o 
art. 48, § 3° da Lei 8.666/93. 
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14 – RECURSOS 
 
14.1 - Os recursos deverão ser interpostos, verbalmente, no final da sessão, após a declaração do vencedor 
pela Pregoeira, devendo a licitante interessada indicar o(s) ato(s) atacado(s) e a síntese das suas razões 
(motivação), que serão registrados em ata. 
 
14.2 – A Pregoeira suspenderá a sessão e será concedido ao licitante o prazo de 03 (três) dias úteis para 
apresentar as razões do recurso, assegurando aos demais licitantes prazo igual, após o término do prazo do 
recorrente, em continuidade e sem prévia notificação, para o oferecimento das contrarrazões 
correspondentes. 
 
14.3 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão 
deste Pregão, implicará decadência e preclusão desse direito da licitante, podendo a Pregoeira adjudicar o 
objeto à vencedora. 
 
14.4 - Decididos os recursos eventualmente formulados, ou inexistindo estes, a Pregoeira procederá à 
adjudicação do objeto deste Pregão e encaminhará o processo para homologação pela autoridade competente. 
 
15 – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
15.1 - O resultado final da licitação constará da ata da sessão pública, a ser assinada pela pregoeira e pelos 
licitantes, na qual deverão ser registradas as justificativas das eventuais declarações de 
aceitabilidade/inaceitabilidade e classificação/desclassificação de propostas, bem como de 
habilitação/inabilitação proclamadas, os fundamentos da adjudicação feita pela pregoeira, bem como os 
valores das propostas escritas, os valores dos lances verbais finais oferecidos, com os nomes dos respectivos 
ofertantes, que serão registrados em uma planilha que passará a fazer parte integrante e inseparável da ata, e 
quaisquer outras ocorrências da sessão. 
 
15.2 - A Adjudicação do objeto ao licitante vencedor, feita pela pregoeira, ficará sujeita a homologação do 
Prefeito Municipal. 
 
16 - DA ASSINATURA DO CONTRATO E DA SUA VIGÊNCIA 
 
16.1 – O licitante ao qual for homologado o objeto do certame será convocado pela Administração para 
assinar o Contrato no prazo de 03 (três) dias úteis. 
 
16.2 – Na hipótese do Proponente vencedor se recusar a assinar o Contrato no prazo estipulado na cláusula 
anterior, estará sujeito ao disposto no artigo 81 da Lei 8666/93, com a consequente aplicação das sanções de 
multas, suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de São José da 
Barra, conforme artigo 87, incisos II e III da mesma Lei. 
 
16.3 - O licitante vencedor que se recusar a assinar o Contrato estará sujeito às seguintes penalidades: 
 
16.3.1 – Suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de São José da Barra, pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos; e 
 
16.3.2 - Multa equivalente a 19% (vinte por cento) do valor da adjudicação. 
 
16.4 - As penalidades serão aplicadas mediante procedimento administrativo que assegurará o contraditório e 
a ampla defesa. 
 
16.5 – O Contrato a ser firmado entre o Município e a empresa que apresentar o menor preço, terá 
prazo de validade de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por 
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iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses conforme disposto no inciso II do art. 57 
da Lei 8.666/93. 
 
17 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
17.1 - A contratada será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes da execução deste Pregão.  
 
17.2 - A contratada será responsável pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração, bem 
como a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à 
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.  
 
17.3 - A contratada reconhece ao Município de São José da Barra o direito de, a critério deste, descontar dos 
pagamentos devidos, o valor de multas e demais sanções pecuniárias previstas neste Pregão.   
 
17.4 - A contratada não poderá sem anuência do Município de São José da Barra, modificar quaisquer 
especificações deste Pregão.  
 
17.5 - A contratada é obrigada a permitir e facilitar a fiscalização ou supervisão pelo Município de São José 
da Barra, da entrega, em qualquer momento, devendo prestar as informações e esclarecimentos solicitados.  
 
17.6 - A contratada é obrigada a participar ao Município a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa 
atrasar ou impedir a execução do objeto no todo ou em parte. 
 
17.7 - A contratada é obrigada a substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste Pregão em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.  
 
17.8 - A contratada deverá seguir rigorosamente as normas e padrões estabelecidos em lei, bem como 
diligenciar para que a entrega esteja em perfeitas condições, não podendo conter quaisquer vícios.  
 
17.9 - A contratada será responsável pelo deslocamento de seus profissionais, equipamentos e materiais 
necessários à execução do objeto, assim como pelas despesas de transporte, alimentação e hospedagem dos 
mesmos. 
 
17.10 – A contratada será responsável pelas despesas de implantação e manutenção do sistema.  
 
17.11 – A contratada deverá ministrar treinamento do pessoal indicado pelo contratante através de técnicos 
especializados, sendo que, após o treinamento, os usuários deverão ser capazes de operar completamente o 
sistema. 
 
17.12 - A contratada deverá manter, durante toda a execução do Contrato, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas neste Edital. 
 
18 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
18.1 - Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa executar o objeto 
adjudicado dentro das especificações. 
 
18.2 - Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados. 
 
18.3 - Designar um servidor para acompanhar a execução do objeto, nos termos do art. 67, da Lei nº. 8.666/93. 
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18.4 - Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução, 
fixando prazo para sua correção. 
 
18.5 - Fiscalizar livremente a execução do objeto, não eximindo a licitante vencedora de total responsabilidade 
quanto a sua execução. 
 
18.6 - Acompanhar a execução do objeto, podendo intervir, para fins de ajuste ou suspensão da execução; 
inclusive rejeitando, no todo ou em parte, o produto fora das especificações deste Edital. 
 
19 - DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO 
 
19.1 – A contratada deverá realizar a implantação do sistema objeto deste Edital nos locais indicados pelo 
contratante no prazo máximo de 60 dias contados da emissão da Ordem de Serviço, devendo o mesmo 
conter as especificações mínimas contidas no Anexo I – Termo de Referência. 
 
19.2 – A contratada ficará responsável pela manutenção no sistema que deverá compreender todas as 
atualizações, quer seja visando melhorias ou implementação de novas opções, quer seja por alterações na 
legislação incidente que motive a atualização e reprogramação dos sistemas, em prazos estabelecidos entre as 
partes. 
 
19.2.1 - Sempre que houverem novas versões e atualizações, a contratada deverá disponibilizá-las ao 
contratante, com o devido treinamento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Caso a adoção de nova versão 
gere problemas com a operacionalização dos serviços, a contratada deverá no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas providenciar a correta parametrização dos sistemas que terá como base de reinicialização a posição de 
dados anterior à atualização. 
 
19.3 - A contratada deverá responder todas as consultas técnicas que lhe forem dirigidas. 
 
19.4 - Todas as informações contidas no banco de dados do sistema são de direito do contratante. 
 
19.5 – A contratada será obrigada a executar todas as solicitações efetuadas durante a vigência do Contrato. 
 
19.6 – É vedada a transferência do objeto sob qualquer forma a terceiros, e, caso ocorra à 
transferência, o Contrato será rescindido na forma da lei, com a aplicação das penalidades cabíveis. 
 
20 - DA ACEITAÇÃO DO OBJETO 
 
20.1 - O Município de São José da Barra reserva-se no direito de, a qualquer momento, recusar o 
recebimento do objeto em desacordo com as especificações exigidas, por seu conhecimento específico ou 
exclusivo critério de avaliação. 
 
20.2 - A avaliação será realizada por servidor do Município de São José da Barra, ou a quem o município 
designar que por seus conhecimentos técnicos, observando as especificações exigidas, emitirá parecer acerca 
da aceitação do objeto. 
 
20.3 - Na eventualidade do Município de São José da Barra recusar-se a receber o objeto por estar ele em 
desacordo com as especificações exigidas, não se responsabilizará por nenhum gasto relacionado à 
substituição do mesmo.  
 
21 - DAS CONDIÇOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
21.1- O objeto deste Edital será recebido nas condições descritas abaixo: 
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21.1.1 - PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação, da conformidade do objeto com as 
especificações exigidas podendo ser dispensada nos casos previstos noArtigo nº. 74 da Lei 8.666/93. 
 
21.1.2 - DEFINITIVAMENTE, após a verificação da quantidade e qualidade exigidas o que se dará após o 
recebimento provisório. 
 
22 - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 
 
22.1 - O Município de São José da Barra acompanhará e fiscalizará toda a execução do objeto deste Edital, 
através de profissionais competentes, que poderão, constatando a inobservância quanto às especificações 
deste: 
 
22.1.1 – Rescindir o Contrato. 
22.1.2 - Mandar suspender a execução. 
22.1.3 – Mandar substituir o objeto. 
22.1.4 – Suspender o pagamento. 
 
22.2 - O objeto deste Edital, mesmo que executado e aceito definitivamente, ficará sujeito à substituição 
desde que comprovada a pré-existência de defeitos, má fé do fornecedor, bem como alterações que 
comprometam a integridade do mesmo. 
 
23 - DO PREÇO 
 
23.1 - O preço ofertado poderá sofrer correções para manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial do 
Contrato, na hipótese de sobrevirem fatos supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, devendo a contratada 
requerer à correção à Secretaria competente, fazendo provas, depois de transcorrido o prazo de validade da 
proposta.  
 
23.2 – O valor contratado poderá ser reajustado somente depois de decorridos 12 meses da data de assinatura 
do contrato, caso haja prorrogação do mesmo, pelo índice acumulado do INPC (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor). 
 
24 - DO PAGAMENTO 
 
24.1 - O pagamento será efetuado em moeda corrente do país, mensalmente, até o dia 10 do mês subseqüente 
à execução do serviço, através de depósito em conta corrente da contratada, desde que apresentada a 
respectiva nota fiscal. 
 
24.2 – A contratada deverá informar junto à Nota Fiscal, o banco, a agência e a conta corrente em seu 
nome, para efetuar o depósito do pagamento.  
 
24.3 – Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 
financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preço. 
 
24.4 - Nenhum pagamento de acréscimo no preço será autorizado sem o devido aditamento contratual. 
 
25 - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 
25.1 – O Contrato advindo deste Pregão poderá ser alterado, com as devidas justificativas, conforme Artigo 
nº. 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 
26 - DAS PENALIDADES E DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 
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26.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão nos termos do Artigo nº. 78 com as 
consequências contratuais previstas no Artigo nº. 80 ambos da Lei nº. 8.666/93 e Artigo 7º da Lei nº. 
10.520/02, e as previstas em Lei ou Regulamento, sem prejuízo das seguintes sanções: 
 
26.1.1 – Advertência. 
 
26.1.2 - Multa: 
 
26.1.2.1 - Na hipótese do proponente vencedor inadimplir total ou parcialmente o ajuste oriundo deste Edital, 
a Administração poderá garantida prévia defesa, aplicar multa de 5% (cinco por cento), do valor total 
ajustado, atualizado. 
 
26.1.2.2 - O Município de São José da Barra se reserva o direito de, a seu critério, descontar dos pagamentos 
devidos à contratada, o valor da multa prevista neste Edital. 
 
26.1.3 - Suspensão temporária de participação em Licitação, e impedimento de contratar com a 
Administração, por até 05 (cinco) anos. 
 
26.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
persistirem os motivos determinantes da punição, bem como encaminhamento ao Ministério Público para 
aplicação das sanções criminais previstas nos Artigos 89 e 99 do citado diploma legal, salvo a superveniência 
comprovada de motivo de força maior desde que aceito pelo Município. 
 
27 - DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
27.1 - É vedada a subcontratação do objeto deste Pregão. 
 
28 - DA SUB-ROGAÇÃO DA CONTRATADA 
 
28.1 - Será expressamente vedada à sub-rogação da empresa vencedora, salvo o disposto na cláusula seguinte 
deste Pregão. 
 
29 - DA OBRIGAÇÃO DOS SUCESSORES 
 
29.1 – O Contrato advindo deste Pregão vincula as partes que dele participam e seus sucessores a qualquer 
título. 
 
30 - DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
30.1 – O Contrato advindo deste Pregão reger-se-á em conformidade com os termos desta, com a Lei nº. 
8.666/93, Lei nº. 10.520/2002 e demais disposições legais aplicáveis à espécie. 
 
31 - DOS CASOS OMISSOS 
 
31.1 - Os casos omissos do presente Pregão serão resolvidos pelas partes, que deverão valer-se das disposições 
da Lei nº. 10.520/2002, Lei nº. 8666/93 e demais disposições legais aplicáveis à espécie. 
 
32 - DO FORO 
 
32.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Alpinópolis/MG para dirimir quaisquer dúvidas referentes a este 
Pregão, com renúncia a qualquer outro, mesmo que privilegiado.  
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33 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
33.1 - A pregoeira ou a autoridade superior poderão, em qualquer fase da licitação, promover as diligências 
que considerarem necessárias, para esclarecer ou completar a instrução do processo licitatório. 
 
33.2 - A apresentação de proposta implica tacitamente a aceitação de todos os termos contidos neste Pregão. 
 
33.3 - Em qualquer fase do procedimento Licitatório, o Município de São José da Barra se reserva o direito de 
solicitar aos proponentes esclarecimentos eventualmente necessários a um perfeito juízo e entendimento dos 
documentos apresentados. 
 
33.4 - O Município de São José da Barra se reserva o direito de, em qualquer época, alterar as datas fixadas 
nestes documentos do Pregão, bem como suspender, revogar ou anular, total ou parcialmente, em qualquer de 
suas etapas. A ele se reserva ainda o direito de INABILITAR ou DESCLASSIFICAR qualquer proposta que não 
atenda a todas as condições estabelecidas desta e nos documentos que dela fazem parte. 
 
33.5 - Todas as condições desta licitação, bem como os elementos nela referidos, especificações, documentos de 
habilitação, documentos técnicos e financeiros, proposta comercial, cronograma, relação quantitativa e outros 
constantes deste processo licitatório, serão partes integrantes do Contrato a ser celebrado entre a Licitante 
vencedora e o contratante. 
 
33.6 - E para conhecimento de todos é expedido o presente Edital, sendo publicado o seu extrato no Quadro 
de Avisos desta Municipalidade, no Jornal Folha da Manhã (Jornal Regional da cidade de Passos/MG) e 
publicado ainda no site www.saojosedabarra.mg.gov.br. 
 

33.7 - O Edital e seus anexos estão à disposição no Setor de Licitação, podendo o mesmo ser solicitado no 
tel.: (35) 3523-9115/3523-9190, onde será enviado por e-mail, ou ainda, obtendo a cópia do mesmo mediante 
apresentação de guia de arrecadação do pagamento da Taxa não reembolsável de R$10,00(dez reais) a ser 
recolhida através de guia de arrecadação. 

 
 

São José da Barra, 10 de abril de 2019. 
 
 

__________________________________________ 
LARISSA AVELAR SILVA 

Pregoeira Titular da Comissão Permanente de Licitação 
 

 
________________________________________ ________________________________________
VANESSA SEBASTIANA BERNARDO LIMA 

Equipe de Apoio 
LUCAS CÉSAR FERREIRA 

Equipe de Apoio
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 019/2019 

 
1 - OBJETO 
 
1.1 - Contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistema informatizado de gestão de saúde 
pública com módulo de assistência social englobando cessão de direito de uso, instalação, implantação, 
treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico e atualização tecnológica do sistema. 
 
1.2 – O sistema a ser adotado deverá atender às exigências da Secretaria Estadual de Saúde e do Ministério 
da Saúde. 
 
1.3 - Para fins de confecção da proposta, as empresas deverão informar o preço unitário por secretaria e o 
preço global para a execução do objeto, conforme tabela que segue: 
 

Item Quantidade Unidade Descrição 
Preço Unitário 
de Referência 

01 12 Mês Sistema Assistência Social R$ 991,6667 
02 12 Mês Sistema Integrado de Gestão da Saúde R$ 2.611,6667 

Valor Global Mensal de Referência R$ 3.603,3334 
 
2 – JUSTIFICATIVA 
 
2.1 - Garantir a constante evolução e modernização da Administração Pública, de modo a torná-la eficaz em 
suas ações, utilizando a tecnologia da informação para implementação de novos processos gerenciais, 
profissionalização de servidores, redução das possibilidades de aplicação inadequada dos recursos públicos e 
a implantação do Prontuário Eletrônico do Paciente, exigência do Ministério da Saúde para o ano de 2018. 
 
3 – ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA 
 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DA SAÚDE 
 
Módulo I - Agendamento de Consulta 

 

1 Possuir integração com o módulo de Faturamento da produção ambulatorial, para facilitar a 
digitação. 
2 Permitir o registro de grupo de especialidade, de modo a agrupar as especialidades e seus respectivos 
procedimentos visando melhor controle dos serviços prestados. 
3 Possibilitar a restrição do agendamento a partir das configurações do grupo de especialidade 
conforme item: tipo de agendamento individual ou por grupo, agendamento por sequência ou hora, fila de 
espera por profissional ou por CBO, restringir serviço único ou vários e definição de modelo de mapa e guia. 
4 Habilitar ou Restringir o acesso ao grupo por operador. 
5 Permitir o registro de especialidade/serviço por grupo de especialidade. 
6 Permitir o registro de cronogramas fixos para profissional da saúde por especialidades, Unidade de 
Saúde, grupo de especialidade, dia da semana pré-determinado (domingo, segunda, terça, quarta, quinta, 
sexta ou sábado) e turno controlando inclusive a quantidade de vagas programada para atendimentos. 
7 Permitir a geração do cronograma diário a partir de cronograma fixo possibilitando a escolha de uma 
única data ou intervalo de datas, sendo possível informar a observação. 
8 Possibilitar a emissão de relatório a partir da tela de pesquisa de cronograma fixo como: por unidade, 
por profissional, por especialidade ou por grupo de especialidade. 
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9 Restringir o acesso ao registro de cronograma fixo por nível de acesso por usuário do 
sistema/unidade e grupo de especialidade. 
10 Permitir a localização do cronograma fixo a partir das informações: turno, CNS do profissional, 
matrícula do profissional e nome do profissional. 
11 Possibilita a alteração da sequência na lista de agendamento do cronograma de forma a ser possível a 
reordenação dos pacientes agendados. Após a confirmação o sistema organiza a lista por ordem de 
sequência. 
12 Permitir o registro de cronogramas diários para profissional da saúde ou especialidade por Unidade 
de Saúde, grupo de especialidade, turno e data de atendimento controlando inclusive a quantidade de vagas 
programadas para atendimentos, vagas agendadas e vagas disponíveis. 
13 Permitir o bloqueio de agendamentos para o profissional ou especialidade em datas específicas, 
possibilitando ainda o registro do motivo para o bloqueio. 
14 Possibilitar a distribuição das vagas do cronograma entre retorno e 1ª consulta, validando as vagas no 
agendamento. 
15 Possibilitar a emissão de relatório a partir da tela de pesquisa de cronograma diário como: por 
unidade, por profissional, por especialidade ou por grupo de especialidade. 
16 Emitir pela tela de filtro de cronograma os relatórios: mapa de consulta, mapa de consulta em 
branco, agendamentos por cronograma, agendamentos por especialidade, fila de espera por cronograma. 
17 Permitir a localização do cronograma diário a partir das informações: turno, CNS do profissional, 
matrícula do profissional, nome do profissional e data de atendimento. 
18 Possibilitar a personalização de textos para impressão de guias e mensagem no agendamento. 
19 Possibilitar no cadastro de um cronograma diário, a distribuição de vagas entre unidades, 
controlando as quantidades disponíveis por unidade individualmente. Permite que uma unidade matriz 
gerencie um determinado cronograma que seja compartilhado entre várias unidades, possibilitando ao 
usuário responsável a edição deste cronograma fazendo atualizações tais como: transferência de vagas entre 
determinadas unidades, alteração de quantidade de vagas do cronograma, fazendo sua redistribuição entre 
unidades. Esse gerenciamento é feito por nível de acesso do usuário, o usuário de uma terminada unidade só 
será capaz de visualizar as vagas disponíveis que ele tenha acesso. 
20 Permitir que um cronograma seja criado por profissional ou CBO. 
21 Permitir que seja feito o controle de vagas por cronograma. 
22 Permitir a inclusão de pacientes em filas de espera por Unidade de Saúde e/ou especialidade e/ou 
profissional, permitindo que estes sejam apresentados na espera para todas as datas até que seja efetivado o 
agendamento da consulta. 
23 Permitir o registro e controle de pacientes em listas de espera por cronograma, permitindo a 
transferência automática destes pacientes para o agendamento de consultas quando necessário. 
24 Possibilitar que o usuário do sistema tenha fácil acesso a pesquisa de agendamento e lista de espera 
do paciente pelas informações: prontuário, nome do paciente, data de nascimento, cartão SUS e CPF. 
25 Permitir ao usuário na tela de listagem de vagas para atendimento distinguir entre cronogramas, 
bloqueado, sem vaga, compartilhado, distribuído e disponível, por cores. Os cronogramas filtrados são 
apresentados com sua cor representando sua situação como descrito. 
26 Permitir ao usuário a edição ou cadastro de unidade, grupo de especialidade, especialidade e 
profissional na tela de listagem de vagas para atendimento. 
27 Possuir prático processo de pesquisa de agendamentos já efetuados para o usuário, possibilitando a 
pesquisa por diversos dados do usuário, trazendo as informações de data, local, profissional do atendimento 
entre outras informações. 
28 Possuir um meio prático de filtragem de vagas para agendamento, podendo filtrar por grupo de 
atendimento, unidade, especialidade, profissional por data ou período. 
29 Possibilita mesmo depois de agendar um paciente sua transferência para um outro cronograma. Esta 
opção possibilita a transferência de vários pacientes de uma única vez. 
30 Restringir o acesso do operador do sistema por grupo de atendimento e Unidade de Saúde, 
possibilitando que o mesmo só visualize dados das unidades que tem acesso. 
31 Possibilitar a restrição de acesso aos usuários para cronogramas normais e compartilhados. 
32 Possuir destaque visual de cronogramas com vagas esgotadas, disponíveis e bloqueados. 
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33 Permitir o agendamento, cancelamento e remanejamento de consultas médicas e odontológicas, de 
acordo com a escala dos profissionais, com validação de procedimentos relacionados a consulta, sexo e idade 
do paciente no ato do agendamento e ordenação dos pacientes conforme horário de marcação. 
34 Permitir o agendamento de consultas para datas posteriores. 
35 Possuir controle de situação dos agendamentos, podendo classificar os atendimentos como 
solicitados, agendados, confirmados, realizado, faltou, cancelado e transferido. 
36 Possuir na tela de agendamentos, visualização estatística de vagas programadas, agendadas, 
disponíveis e em espera, por profissional e data, para orientação dos usuários. 
37 Possibilitar o controle de comparecimento dos pacientes as consultas, podendo classificar os 
atendimentos como realizados ou registrar a falta do paciente ao atendimento. 
38 Possibilitar a alteração da sequência de atendimento dos pacientes manual ou automática. 
39 Possibilitar a transferência de um ou mais agendamentos de um profissional para outra data, 
escolhida pelo operador do sistema. 
40 Possibilitar o registro do atendente responsável pelo agendamento da consulta. 
41 Possibilitar que, no ato do agendamento, possa ser feita uma verificação dos últimos agendamentos 
feitos para o paciente, com período configurado pelo usuário, informando inclusive quando o paciente não 
compareceu ao atendimento. 
42 Possibilitar a visualização do histórico de últimos atendimentos agendados para o paciente em tela 
antes da confirmação do agendamento. 
43 Possibilitar a emissão do comprovante de agendamento de consultas médicas e odontológicas, com 
informações sobre o local da consulta, numeração e demais informações úteis. 
44 Possibilitar o compartilhamento de vagas de um cronograma entre diversas unidades de saúde, 
restringindo o número de vagas por unidade de marcação e controlando a quota das mesmas. 
45 Bloquear o agendamento caso não existir mais vagas para o cronograma, exibindo mensagem de 
limite de vaga e possibilitando a autorização por meio de dupla custódia referente a nível de acesso do 
sistema. 
46 Restringir serviços no agendamento a partir da pré-configuração nos grupos de atendimento e 
unidades. 
47 Restringir por paciente apenas uma vaga por cronograma de atendimento. 
48 Possibilitar a visualização da foto do paciente na tela de cadastro de agendamento. 
49 Possibilitar ao usuário na tela de listagem de vagas para atendimento verificar o histórico do 
paciente, utilizando uma pesquisa avançada por nome do usuário, código do prontuário, cartão nacional de 
saúde, CPF e data de nascimento. 
50 Permitir o cancelamento de consultas agendadas, com estorno da vaga, sem a necessidade de 
exclusão do registro. 
51 Restringir o registro do agendamento caso algum dado do paciente esteja incompleto, como: data de 
nascimento, sexo, raça/cor, IBGE do município, nome da mãe e cartão nacional de saúde. 
52 Possibilitar na tela de agendamento a visualização de pacientes na fila de espera por cronograma ou 
por especialidade. 
53 Possibilitar a emissão de históricos do paciente nos agendamentos de especialidades e exames. 
54 Permitir a geração de relatórios na tela de listagem de vagas para atendimento, como: mapa de 
consulta, mapa de consulta apenas confirmado, mapa de consulta em branco, lista de agendamento por 
cronograma, lista de agendamento por especialidade, lista de espera por cronograma, lista de espera por 
especialidade, cronograma por grupo e cronograma por especialidade. 
55 Possibilitar a impressão das guias de agendamento em impressora matricial em duas vias. 
56 Possibilitar ao usuário no momento em que acessar o modulo de agendamento navegar entre menus e 
relatórios acessando apenas o Módulo de Agendamento. 
57 Possibilitar emissão de mapas em branco. 
58 Possibilitar emissão de relatório que liste os agendamentos por especialidade. 
59 Possibilitar emissão de relatório que liste os agendamentos por profissional. 
60 Possibilitar emissão de relatório que liste as esperas por cronograma. 
61 Possibilitar emissão de relatório que liste as esperas por especialidade. 
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62 Possibilitar emissão de relatório que liste o quantitativo de agendamentos por especialidade e 
período. 
63 Possibilitar emissão de relatório que liste o quantitativo de atendimentos realizados por profissional. 
64 Possibilitar emissão de relatório que liste o quantitativo de faltosos por período 
65 Possibilitar emissão de relatório que liste o quantitativo de agendamentos por Unidade de Saúde. 
66 Possibilitar emissão de relatório que liste o quantitativo e estimativas de atendimentos/agendamentos 
em forma de gráficos. 
 
Módulo II – Farmácia 
 
1 Permitir a importação do RENAME. 
2 Interfaceamento com o sistema Horus, exportando informações necessárias para este sistema usando 
a tecnologia WebService, de acordo com os parâmetros estabelecidos na Pt. 271/2013 
3 Permitir o agrupamento dos produtos em tipos diversos, classificando cada grupo quanto a 
possibilidade de liberação aos pacientes, definidos pelo usuário, para melhor organização e controle do 
estoque. 
4 Permitir o cadastramento dos medicamentos com características específicas, embalagem, 
apresentação, Código DCB, Princípio Ativo e Classificação de lista da Portaria 344, quando aplicável. 
5 Controlar medicamentos normais, manipulados e de uso controlado (psicotrópicos), com a emissão 
de relatórios gerais e específicos destes produtos. 
6 Permitir o cadastro de diversos estoques por unidade de saúde 
7 Permitir cadastro de posologia 
8 Permitir o cadastramento de balanços de estoque, como saldo inicial por lote e produto para o 
sistema, de modo a controlar os produtos mesmo sem as informações de compra. 
9 Possuir tela de acertos de saldo de estoque onde o usuário possa informar o saldo real e o sistema 
faça os ajustes de estoque necessários. 
10 Permitir o cadastro, alteração e exclusão de fornecedores e fabricantes, com informações básicas de 
localização e contatos do mesmo. 
11 Permitir o controle de entradas de medicamentos por nota fiscal, fabricante, fornecedor e data de 
entrada. 
12 Permitir o controle de lotes de medicamentos por Unidade de Saúde, com informações sobre a 
quantidade de cada lote, seu código, datas de fabricação e vencimento. 
13 Possibilitar a verificação de validade por lote, medicamento e Unidade, com aviso prévio de 
vencimento e dias de carência configurados pelo usuário. 
14 Permitir o controle de estoque mínimo e máximo por produto/estoque. 
15 Permitir o controle de materiais e correlatos utilizados na Unidade. 
16 Permitir a efetuação de baixa de estoque por saída diária total, por unidade, lote e produto. 
17 Permitir a efetuação de baixas de estoque por perda ou violação de produtos, possibilitando ainda 
informar o motivo. 
18 Permitir a vinculação de entrega de medicamentos ao prontuário do paciente, controlando inclusive a 
data retorno para nova retirada, de modo a otimizar o controle de dispensação e administração dos 
medicamentos. 
19 Possibilitar a emissão de avisos aos usuários nos casos de pacientes com grande fluxo de entrega de 
medicamentos ou retorno antecipado. 
20 Vincular medicamentos dispensados ao histórico do paciente, para consultas posteriores. 
21 Possuir controle de agenda de retornos do paciente por medicamento, de modo a programar as 
retiradas do paciente de um respectivo medicamento. 
22 Possibilitar registrar observação no ato da dispensação, exibindo a mesmo na próxima dispensação 
para o paciente 
23 Permitir no ato da dispensação o registro de posologia para cada medicamento. 
24 Possibilitar o registro de pedido de produtos entre unidades. 
25 Possibilitar o registro e envio do atendimento de pedidos. 
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26 Possibilitar que o requisitante receba o pedido atendido e só após o seu aceite o sistema dê a entrada 
em seu estoque. 
27 Permitir o cadastro e emissão em relatório de requisições de produtos, informando o saldo em 
estoque e quantidade requerida por Unidade de Saúde ou geral. 
28 Possibilitar a abertura e fechamento do livro de registros de controlados 
29 Emitir o Livro de Registro de medicamentos controlados de acordo com os padrões da ANVISA. 
30 Possibilitar a transferência de produtos entre as Unidades de Saúde e estoques, com emissão de 
recibo de transferência para controle e registro. 
31 Permitir a baixa automática de estoque na Unidade destino nos casos de transferência em que o 
sistema trabalhe somente com uma Unidade de Saúde. 
32 Permitir a emissão de relatórios de balanço de estoque por período, discriminando o estoque anterior, 
entradas, consumo, perdas e saldo em estoque por produto, a nível de Unidade ou geral. 
33 Permitir a emissão de relatórios de controle de demanda não atendida por paciente. 
34 Emitir relatórios estatísticos sobre entradas e consumo dos produtos, bem como de saldos em 
estoque. 
35 Emitir comprovante de dispensação de medicamentos aos pacientes, com informações básicas para 
sua orientação. 
36 Emitir relatórios com informações sobre o saldo e prazos de validade dos medicamentos, bem como 
de sua localização nas Unidades. 
37 Emitir relatórios de controle de movimentação exclusivos para medicamentos manipulados e/ou 
psicotrópicos. 
38 Permitir a emissão de relatórios de consumo de medicamentos psicotrópicos por paciente. 
39 Emitir relatórios de controle financeiro tais como saldo em estoque por produto, produtos 
dispensados aos pacientes, custo total por paciente, demonstrativo mensal de saídas de medicamentos, lucro 
por paciente. 
40 Permitir a emissão do livro de medicamentos controlados (Livro de Psicotrópicos) 
41 Emitir alerta de demanda reprimida, para que o gestor possa acompanhar os pacientes que 
necessitam de determinada medicação. 
42 Emitir alerta de medicação sem saldo, trazendo informações do nº de dias que o medicamento está 
em falta na unidade. 
43 Possibilitar cadastro de demanda reprimida manual ou automática. 
 
Módulo III - Produção e Faturamento 
 
1. Possuir rotina de abertura/fechamento de competências. 
2. Permitir que o usuário trabalhe com diversas competências em aberto. 
3. Garantir que a informações obrigatórias sejam validadas na interface com o usuário e na camada de 
negócio, avisando ao usuário do sistema via mensagem ou destacando em cor vermelha o campo ou 
informação que está incompleto ou sem preenchimento. 
4. Permitir a digitação da produção ambulatorial através das ROA's, BAU's e comprovantes de 
agendamento, separando por grupo de atendimento, profissional e data. 
5. Possuir uma listagem que já traga os usuários agendados filtrando por data/turno e profissional, 
facilitando a digitação dos mapas de atendimento. 
6. Possuir meio de vincular o agendamento à produção que está sendo digitada, através de um código 
de identificação, facilitando o controle de realização do atendimento e também a localização automática das 
informações para a digitação. 
7. Permitir o faturamento de atendimentos feitos aos pacientes, para guarda de histórico, mesmo sendo 
de procedimentos consolidados. 
8. Possuir meio de efetuar a digitação da produção agendada em bloco, de modo a digitar de uma só 
vez todo o mapa de consultas. 
9. Permitir a digitação de produções de atendimentos não agendados, guardando informações do 
profissional executor, paciente, data, turno, procedimentos e CIDS. 
10. Permitir a digitação de produções de diversas unidades de saúde. 
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11. Emitir alerta ao usuário quando os dados do paciente estiverem incompletos em seu cadastro, a fim 
de evitar glosas. 
12. Efetuar a consistência da produção no ato da digitação, com relação aos procedimentos e seus 
relacionamentos e validações com os CBOs, serviços/classificações habilitados para a hierarquia da Unidade, 
CIDS, habilitações, idade e sexo do paciente, validando pela competência vigente, a fim de evitar glosas no 
faturamento. 
13. Possibilitar a digitação da produção também de forma consolidada, com validação dos 
procedimentos pela exigência de informação de idade e classificação pela Unidade, possibilitando 
contemplar o profissional que a realizou, para a emissão de relatórios estatísticos de produção dos 
profissionais. 
14. Possibilitar o faturamento de atendimentos com data inferior a da competência em aberto na 
competência vigente. 
15. Permitir a realização do fechamento da produção, emitindo um relatório de inconsistências ao 
usuário para correções antes da emissão do arquivo. 
16. Permitir a configuração das informações da Secretaria Municipal de Saúde, necessárias para a 
emissão do BPA, tais como nomenclatura, CNPJ e sigla. 
17. Permitir, na apuração e montagem do BPA, a separação automática dos procedimentos em BPA 
consolidado e individualizado, de acordo com a classificação do Ministério da Saúde, podendo ser apurado 
por uma ou mais unidades. 
18. Permitir a importação de arquivos de BPA de outros sistemas para a base de dados, para a geração de 
um arquivo único e guarda de histórico. 
19. Realizar a consistência de arquivos de BPA importados, gerando relatório com críticas de acertos 
necessários antes da importação. 
20. Permitir a geração o arquivo de BPA em meio magnético, para exportação direta para o aplicativo 
SIASUS; 
21. Permitir a geração dos arquivos de BPA distintos para procedimentos PAB (Atenção Básica) e MAC 
(Média e Alta Complexidade). 
22. Possibilitar a emissão de relatórios do BPA consolidado e individualizado, com possibilidade de 
separação por complexidade, inclusive de competências anteriores. 
23. Permitir o cadastro manual da FPO (ficha de programação físico-orçamentária), podendo fazê-lo por 
grupo, subgrupo, nível e procedimento. 
24. Possibilitar a emissão automática da FPO (ficha de programação físico-orçamentária) com base na 
produção digitada, permitindo a alteração e inclusão da programação por unidade.  
25. Permitir a emissão da FPO em arquivo para importação direta no programa FPO Magnético 
(Datasus), podendo ser exportada somente de uma ou mais unidades de saúde. 
26. Possibilitar a emissão da FPO em relatório, separando por unidade, competência e complexidade dos 
procedimentos, permitindo inclusive a impressão de competências anteriores. 
27. Permitir a geração automática da produção dos exames laboratoriais que foram realizados no módulo 
de Laboratório. 
28. Possuir o controle de competência de trabalho, podendo ter competências em aberto, bloqueadas e 
fechadas, sendo que somente poderão ser alterados e incluídos dados em competências com status em aberto. 
29. Emitir relatório estatístico de CIDs diagnosticados por Unidade/Período 
30. Emitir relatório estatístico de CIDs diagnosticados por Especialidade e Idade 
31. Emitir relatório estatístico de CIDs diagnosticados por Idade do paciente 
32. Emitir relatório estatístico de CIDs diagnosticados por Profissional 
33. Emitir relatório estatístico de CIDs diagnosticados por Especialidade/ Unidade 
34. Emitir relatório estatístico de CIDs diagnosticados por Município 
35. Emitir relatório estatístico de CIDs diagnosticados por Período 
36. Emitir relatório estatístico de produção de Profissionais por CBO 
37. Emitir relatório estatístico de produção por procedimento/ Competência 
38. Emitir relatório estatístico de produção por profissional da Unidade 
39. Emitir relatório estatístico de produção por Unidade 
40. Emitir relatório estatístico de produção em valor/ mensal 
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41. Emitir relatório estatístico de produção por tipo de financiamento 
42. Emitir relatório estatístico de produção de exames 
43. Emitir relatório estatístico de produção de atendimentos por profissional 
44. Emitir relatório estatístico de produção de procedimentos geral 
45. Emitir relatório estatístico de produção por sexo do paciente 
46. Emitir relatório de profissionais com produção já digitada por competência 
47. Emitir relatório consolidado de produção por CBO. 
48. Emitir relatório de Produção digitada por Competência. 
49. Emitir relatório em gráfico comparativo de procedimentos realizados 
50. Emitir relatório em gráfico comparativo de valores da produção 
51. Emitir relatório em gráfico comparativo de produção por unidade/ período 
52. Emitir relatório em gráfico comparativo de produção por CBO/unidade 
53. Emitir listagem de procedimentos x CBO 
54. Emitir listagem de CBOs 
55. Emitir listagem de Serviço/ Classificação por Unidade 
56. Emitir listagem de Procedimento x CBO e Instrumento de registro 
57. Emitir listagem de Procedimentos 
58. Emitir listagem de procedimentos x tipo de financiamento 
 
Módulo IV – Gerencial 
 
1. Possibilitar acesso rápido no cadastro de paciente a dados de histórico dos atendimentos realizados 
na rede. 
2. Possibilitar a emissão do histórico do paciente em relatório ou em tela (dentro do cadastro do próprio 
usuário), contendo informações sobre agendamentos, diagnósticos, exames agendados, medicamentos etc., 
por período desejado, incluindo os valores dos serviços prestados, para mensuração de custos. 
3. Permitir o registro de acolhimentos realizados aos pacientes, onde o gestor poderá registrar toda a 
conversa com o paciente, o que foi solicitado e qual a resposta foi dada. 
4. Registrar e possibilitar o acesso ao histórico de acolhimentos feitos no histórico do paciente. 
5. Permitir o acesso à listagem de ouvidorias registradas no Portal do paciente, possibilitando a 
visualização e envio de respostas, servindo como um canal de comunicação entre gestão e cidadãos. 
6. Emitir relatórios e gráficos de acessos ao sistema, com informações de acessos realizados por 
usuário. 
7. Possibilitar salvar os relatórios e gráficos de acesso em arquivo pdf. 
8. Possibilitar o acesso aos principais relatórios gerenciais referentes agendamento de atendimentos aos 
pacientes. 
9. Possibilitar o acesso aos principais relatórios gerenciais referentes ao controle de estoque de 
medicamentos da farmácia. 
10. Possibilitar o acesso aos principais relatórios gerenciais referentes ao laboratório. 
11. Possibilitar o acesso aos principais relatórios gerenciais referentes à produção ambulatorial. 
12. Possibilitar o acesso aos principais relatórios gerenciais referentes à central de regulação municipal. 
13. Possibilitar o acesso aos principais relatórios gerenciais referentes à atenção básica municipal. 
14. Servir ao gestor como um centralizador das informações Gerenciais de todas as áreas, necessárias 
para a gestão e tomada de decisões. 
 
Módulo V - Gestão de Benefícios 
 
1. Permitir o registro de benefício, possibilitando a restrição por faixa etária ou por titular da família. 
2. Permitir o registro de faixa etária para serem usados como parâmetro dos benefícios de acordo com a 
idade dos beneficiários. 
3. Permitir o registro de solicitação de benefício por beneficiários. 
4. Possibilitar a emissão do relatório de solicitação de benefício. 
5. Permite o cadastro de beneficiários. 
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6. Permitir o cadastramento e controle de informações do beneficiário, de formas variadas, com 
informações básicas de identificação, documentações pessoais e trabalhistas. 
7. Permitir uma localização rápida dos registros de beneficiários, com localização alfabética ou 
numérica por início, aproximação, término ou exatidão da informação, possibilitando a procura por código, 
nome, CPF, número de identidade, data de nascimento, nome da mãe ou nome do pai. 
8. Permitir o cadastramento de endereço residencial, em cadastro único, evitando a duplicação de 
informações. 
9. Possibilitar a classificação do beneficiário por tratamento pessoal para emissão de correspondência 
formal. 
10. Possibilitar a ativação e inativação do beneficiário, sendo obrigatório registrar o motivo pelo qual o 
usuário foi inativado. 
11. Restringir a vinculação do beneficiário a benefícios se o mesmo estiver com status de inativo. 
12. Garantir que as informações obrigatórias sejam validadas na interface com o usuário e na camada de 
negócio, avisando ao usuário do sistema via mensagem ou destacando em cor vermelha o campo ou 
informação. Tais como: nome do beneficiário, código, sexo, raça/cor, data de nascimento e dados de 
endereço residencial. 
13. Garantir que uma pessoa tenha apenas um único cadastro, validando por nome ou CPF. 
14. Possibilitar o registro de documentações pessoais (CPF, identidade, data de expedição da identidade, 
órgão de expedição da identidade, estado de expedição da identidade, número do título do eleitor, zona 
eleitoral e seção). 
15. Possibilitar o registro de documentações de certidões (naturalidade, dados de certidão de nascimento, 
dados de certidão de casamento). 
16. Possibilitar o registro de documentações trabalhistas (número da carteira de trabalho, série, estado, 
profissão, número do PIS/PASEP e data do PIS). 
17. Possibilitar o registro de informações de grupo sanguíneo. 
18. Permitir o registro de benefício ao beneficiário. 
19. Permite o registro de quando e quem entregou a carteirinha bem como quem foi que retirou. Quem 
entregou fica registrado o usuário que está realizando a operação. 
20. Permite registrar a validade da carteirinha do benefício. 
21. Permitir o registro de motivo de cancelamento de benefício. 
22. Permite a impressão da ficha do beneficiário. 
23. Permite a impressão do termo de solicitação do benefício. 
24. Permite a impressão da carteirinha do beneficio pré impressa ou no modelo personalizado. 
25. Permite impressão de relatório de beneficiário por benefício e idade. 
26. Permite impressão de relatório de carteirinha entregue por período. 
 
Módulo VI – Gestão hospitalar 
 
1. Possibilitar cadastro das recepções realizadas aos pacientes, com vinculação ao convênio que o 
mesmo irá utilizar e possibilidade de encaminhamento para a triagem ou atendimento direto e classificação 
do risco. 
2. Permitir emissão do BAU; 
3. Possibilitar gerenciamento da fila de pacientes agendados, aguardando atendimento 
4. Possibilitar registro da triagem do atendimento, com informações iniciais de Anamnese, Avaliação 
Física, Classificação e Faturamento da Triagem 
5. Possibilitar na triagem, encaminhar para o atendimento ou outros destinos 
6. Possibilitar o registro eletrônico do atendimento realizado ao paciente pelo profissional da saúde, 
com informações da anamnese, avaliação física, plano de intervenção, CIAP e CID diagnosticados 
7. Possibilitar a emissão de atestados médicos e declarações de comparecimento 
8. Possuir solicitação eletrônica de exames, integrado ao sistema de laboratório, possibilitando também 
a impressão das requisições para o paciente 
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9. Possuir cadastro de receitas eletrônicas, integrado ao sistema de farmácia, possibilitando ao 
profissional verificar os medicamentos existentes na farmácia. Além disso, possibilita a impressão das 
receitas para o paciente 
10. Possibilita o registro de lembretes e observações para os pacientes, que ficam visíveis para os demais 
profissionais da rede 
11. Possibilidade de registro de Encaminhamentos, com emissão da Guia de Referência de 
encaminhamento 
12. Permitir ao próprio profissional agendar o retorno do paciente, de acordo com a disponibilidade de 
vagas na agenda, evitando assim que o mesmo fique em filas 
13. Realizar faturamento automático dos procedimentos executados na consulta, evitando perda de 
recursos 
14. Permitir que o próprio médico faça o registro da internação do paciente 
15. Possuir cadastro de Setores 
16. Possuir cadastro de quartos; 
17. Possuir cadastro de Leitos 
18. Possuir controle de leitos, possibilitando informar a situação do mesmo como: Ocupado, 
Manutenção, Livre, Reservado ou Limpeza; 
19. Permitir que seja realizado o acompanhamento da internação, onde o enfermeiro pode informar, 
diariamente, a situação de saúde do paciente 
20. Permitir registrar a alta do paciente. 
 
Módulo VII – Pronto Atendimento 
 
1. Possibilitar cadastro das recepções realizadas aos pacientes, com vinculação ao convênio que o 
mesmo utilizará e possibilidade de encaminhamento para a triagem ou atendimento direto e classificação do 
risco. 
2. Permitir emissão do BAU; 
3. Possibilitar gerenciamento da fila de pacientes agendados, aguardando atendimento 
4. Possibilitar o controle de pacientes para triagem através de um painel de chamada. 
5. Possibilitar registro da triagem do atendimento, com informações iniciais de Anamnese, Avaliação 
Física, Classificação e Faturamento da Triagem 
6. Possibilitar na triagem, encaminhar para o atendimento ou outros destinos 
7. Possibilitar o registro eletrônico do atendimento realizado ao paciente pelo profissional da saúde, 
com informações da anamnese, avaliação física, plano de intervenção, CIAP e CID diagnosticados 
8. Possibilitar a emissão de atestados médicos e declarações de comparecimento 
9. Possuir solicitação eletrônica de exames, integrado ao sistema de laboratório, possibilitando também 
a impressão das requisições para o paciente 
10. Possuir cadastro de receitas eletrônicas, integrado ao sistema de farmácia, possibilitando ao 
profissional verificar os medicamentos existentes na farmácia. Além disso, possibilita a impressão das 
receitas para o paciente 
11. Possibilita o registro de lembretes e observações para os pacientes, que ficam visíveis para os demais 
profissionais da rede 
12. Possibilidade de registro de Encaminhamentos, com emissão da Guia de Referência de 
encaminhamento 
13. Permitir ao próprio profissional agendar o retorno do paciente, de acordo com a disponibilidade de 
vagas na agenda, evitando assim que o mesmo fique em filas 
14. Realizar faturamento automático dos procedimentos executados na consulta, evitando perda de 
recursos 
15. Permitir que o próprio médico faça o registro da internação do paciente 
16. Possuir cadastro de Setores 
17. Possuir cadastro de quartos; 
18. Possuir cadastro de Leitos 
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19. Possuir controle de leitos, possibilitando informar a situação do mesmo como: Ocupado, 
Manutenção, Livre, reservado ou Limpeza; 
20. Permitir que seja realizado o acompanhamento da internação, onde o enfermeiro pode informar, 
diariamente, a situação de saúde do paciente 
21. Permitir registrar a alta do paciente. 
 
Módulo VIII – Laboratório 
 
1. Permitir organizar os questionários dos exames por tipo de cadastro. 
2. Permitir o registro de questionários tipo: avaliação, checklist ou pesquisa. 
3. Restringir a utilização do questionário por controle de situação (ativo ou inativo) e mediante a data 
de vigência inicial e final. 
4. Permitir o registro de grupos por questionário, mantendo uma visualização organizada, sobretudo 
para os exames que possuem grupos ou séries, como o Hemograma. 
5. Possibilitar que o usuário do sistema modifique a ordem de visualização dos grupos em interface de 
fácil utilização. 
6. Permitir o registro de itens do questionário, sendo estes ligados ao grupo do questionário escolhido 
pelo usuário. 
7. Possibilitar que itens possam ser cadastrados, mas não sejam impressos no relatório de resultados. 
8. Possibilitar a parametrização do item do questionário, sendo possível classificação pelos tipos: 
caracteres com definição de tamanho máximo, numérico com definição de quantidades de casas decimais 
permitidas, campo texto, campo texto com máscara sendo possível definição pelo próprio usuário, campo 
múltipla escolha com registro de opções, campo caixa de seleção com registro de opções ou campo calculado 
permitindo a vinculação dos demais itens e possibilitando o registro de cálculos entre os mesmos. 
9. Possibilitar que o usuário do sistema modifique a ordem de visualização dos itens do questionário em 
interface de fácil utilização. 
10. Permitir o registro de referência por item do questionário, sendo possível a parametrização de sexo, 
idade ou valor. 
11. Permitir a configuração por unidade de utilização de assinatura digital, mensagem a ser impressa no 
resultado dos exames e utilização do portal do paciente para disponibilização do resultado online. 
12. Permitir o cadastro, alteração e exclusão dos exames, vinculando-o ao modelo de resultado de exame 
padrão e possibilitando a vinculação do exame ao serviço sus padrão, classificando-os quanto a sexo e faixa 
etária permitidos para o mesmo. 
13. Permitir a configuração de impressão de exame em página única por exame. 
14. Permitir a vinculação de preparo para a realização do exame em seu cadastro 
15. Permitir a vinculação de exames a bancadas. 
16. Permitir a parametrização dos itens dos exames, fornecendo diversas formas para configuração das 
respostas dos resultados, bem como para configuração das fórmulas de cálculos pelos próprios usuários, 
vinculando a um modelo de resultado padrão. 
17. Permitir o cadastramento de valores de referências para os itens dos exames, de modo que o sistema 
efetue a crítica para valores alterados. 
18. Permitir o cadastro, alteração, exclusão e inativação de grupos de exames, com possibilidade de 
separação de grupo por página de resultado de modo a organizar a impressão dos resultados. 
19. Permitir a vinculação de exames por Unidade de Saúde. 
20. Permitir o cadastro de cronogramas de exames de forma fixa e diária, com controle de vagas por 
exame e unidade. 
21. Possibilitar o agendamento de um ou mais exames em uma mesma solicitação. 
22. Permitir o agendamento de coleta de exames, mediante o controle de vagas disponíveis ou quota da 
unidade, informando ao usuário se o paciente efetuou alguma coleta nos últimos 90 dias. 
23. Possibilitar a emissão de mapas de exames agendados por data, com informações sobre cada coleta 
por paciente, de modo a facilitar o trabalho dos técnicos laboratoriais. 
24. Permitir a emissão de comprovante de agendamento de exames, com informações sobre data e local 
de coleta, paciente, exames a serem coletados. 
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25. Possuir cadastro de Unidades de medida. 
26. Possuir cadastro de Materiais 
27. Permitir a vinculação de materiais aos exames 
28. Possibilitar o cadastro da quantidade de material esperada por exame 
29. Permitir o cadastro de cronogramas controlando as vagas por exame ou por data, controlando por 
número de requisições/dia. 
30. Permitir o registro de recebimento das amostras para análise e emissão dos resultados, por paciente e 
exame. 
31. Permitir a digitação e impressão dos resultados de exames, possibilitando ainda destaque quando os 
valores estão alterados, conforme a parametrização dos itens. 
32. Permitir o registro de entrega dos resultados aos pacientes. 
33. Faturar de forma automática a produção laboratorial, integrada ao sistema de faturamento. 
34. Permitir o controle de solicitações para laboratórios terceirizados. 
35. Permitir o cadastro de preparo para cada exame onde o mesmo será impresso na guia de solicitação 
de exames. 
36. Permitir cadastrar a data prevista para entrega do resultado. 
37. Possibilitar emissão de relatório que liste o quantitativo de exames realizados por período. 
38. Possibilitar emissão de relatório que liste os agendamentos diários por exame/paciente. 
39. Possibilitar emissão de relatório que liste o percentual de exames por período. 
40. Possibilitar emissão de relatório que liste o cronograma fixo por Unidade de Saúde. 
41. Possibilitar emissão de relatório de atendimentos por unidade de coleta. 
42. Possibilitar a emissão dos resultados de exame por unidade de coleta 
43. Emitir relatório quantitativo de exames solicitados no período; 
44. Possibilitar emissão de relatório de histórico de gastos com o paciente. 
45. Possibilitar emissão de relatório que liste o histórico do paciente. 
46. Possibilitar inclusão da assinatura digital nos resultados de exames 
47. Possibilitar a liberação dos exames para o Portal do Paciente, para que o paciente para consultar e até 
mesmo imprimir seu resultado de casa. 
48. Possibilitar a emissão do livro de entrega dos resultados de exames. 
49. Emitir o mapa diário de coleta de solicitações. 
50. Possibilitar a emissão dos resultados de exame por unidade solicitante. 
51. Possibilitar emitir relatório estatístico de exames produzidos por pacientes gestantes. 
52. Possibilitar emitir relatório estatístico de atendimentos por unidade de solicitação. 
53. Possibilitar emitir relatório de tabela de preço dos itens do recurso. 
54. Emitir relatório de recursos por Unidade 
55. Emitir relatório de exames realizados por paciente 
56. Emitir relatório de exames realizados por Unidade 
 
Módulo IX - Portal do Paciente 
 
1. Permitir criação de login e senha de acesso ao paciente através dos outros módulos e emissão de uma 
carteirinha com os dados de orientação para acesso ao portal. 
2. Permitir que o paciente tenha acesso a visualizar e imprimir resultados de exames que foram 
digitados no sistema de Laboratório, inclusive destacando os dados da última solicitação. 
3. Permitir que o paciente tenha acesso ao histórico de seus atendimentos no Agendamento Interno e 
suas situações (agendado, solicitado, confirmado, faltou). 
4. Permitir que o paciente tenha acesso à situação dos seus protocolos do sistema de Regulação. 
5. Permitir que o usuário tenha acesso a visualizar o histórico dos medicamentos que já utilizou pela 
rede pública. 
6. Permitir que o usuário tenha acesso a visualizar o histórico de benefícios concedidos a ele pela rede 
pública. 
7. Permitir que o paciente tenha acesso a visualizar o histórico de todos os atendimentos de atenção 
básicas registradas para o mesmo e sua família através do sistema SISAB. 
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8. Permitir que o usuário possa consultar os cronogramas das unidades, podendo visualizar a data, a 
especialidade, o profissional, o turno de atendimento e o número de vagas programadas para atendimento. 
9. Permitir que o paciente possa alterar sua senha. 
10. Permitir que o paciente possa cadastrar ouvidorias, classificando-as como Informação, Sugestão, 
Reclamação, Elogio, Denúncia ou Solicitação. 
11. Permitir que o paciente possa registrar ouvidorias como anônimo. 
12. Permitir que o paciente receba as respostas de suas ouvidorias enviadas pelo portal do paciente. 
 
Módulo X - Prontuário Eletrônico 
 
1. Possuir tela específica para a triagem de atendimentos. 
2. Na listagem da triagem, o sistema deve possibilitar o filtro por profissional e data de atendimento, 
listando todos os usuários com consulta agendada de acordo com o filtro. 
3. Possibilitar que na tela de triagem seja informada a anamnese, avaliação física contemplando 
antropometria, sinais vitais e medição de glicemia. 
4. Possibilitar o cálculo automático do IMC ao informar o peso e altura do paciente. 
5. Faturar automaticamente os procedimentos referentes a antropometria, aferição de pressão e 
glicemia, quando estes forem informados na triagem. 
6. Permitir classificar a prioridade de atendimento entre baixa, intermediária e alta. 
7. Permitir informar procedimentos executados na triagem. 
8. Permitir informar CIDs diagnosticados na triagem. 
9. Permitir indicar o motivo da consulta através do código CIAP. 
10. Possibilitar a tomada de decisão de liberar o cidadão ou adicioná-lo na listagem de atendimento a 
partir da triagem. 
11. Na listagem de atendimento, o sistema deve permitir a visualização dos pacientes já triados, 
ordenados por classificação de risco. 
12. Possibilitar a visualização do histórico do paciente na tela de atendimento. 
13. Possibilitar o registro de problemas anteriores apresentados pelo usuário. 
14. Possibilitar que o profissional visualize os dados cadastrais do usuário. 
15. Permitir que o profissional registre a anamnese realizada. 
16. Possibilitar que a anamnese já venha pré-carregada com os dados registrados na triagem. 
17. Permitir classificar um atendimento como sigiloso, restringindo o acesso às informações do mesmo 
para outros profissionais. 
18. Permitir o registro da avaliação física do paciente, contemplando dados como: Peso, altura, IMC, 
Perímetro cefálico, Pressão arterial, Frequências cardíaca e respiratória, Temperatura, Glicemia e Saturação 
de O2. 
19. Permitir o registro do plano de intervenção do profissional. 
20. Permitir o registro de avaliação de exames durante o atendimento. 
21. Permitir o registro de diversos CIAPS na mesma consulta. 
22. Permitir o registro de diversos CIDs na mesma consulta. 
23. Possibilitar a emissão de atestados e declarações. 
24. Possibilitar a emissão de requisições de exames comuns e de auto custo, com impressão de relatórios 
separados para cada tipo. 
25. Não permitir a requisição de exames de auto custo sem a informação do CID e justificativa para o 
procedimento. 
26. Enviar automaticamente a requisição eletrônica para o Laboratório. 
27. Possibilitar o registro de lembretes para aquele paciente na consulta, vinculando-os a seu histórico. 
28. Possibilitar a emissão de receitas de medicamentos. 
29. Apresentar todos os medicamentos padrões do RENAME já cadastrados. 
30. Possibilitar o filtro de medicamentos disponíveis na farmácia. 
31. Possibilitar informar a quantidade, posologia e forma de aplicação no ato da prescrição. 
32. Permitir a impressão da receita em duas vias, contendo os dados da prescrição. 
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33. Permitir a impressão de receitas especiais para medicamentos de uso controlado, obedecendo aos 
padrões estabelecidos na Pt. 344. 
34. Enviar automaticamente a receita eletrônica para a Farmácia. 
35. Permitir o registro e impressão de outras orientações ao paciente. 
36. Permitir o registro de encaminhamentos, com classificação de risco, já trazendo informações do 
atendimento como conduta adotada e hipótese diagnóstica. 
37. Permitir o registro do motivo de encaminhamento. 
38. Permitir a emissão da guia de referência e contra referência. 
39. Permitir que o profissional acesse sua agenda e agende o retorno do paciente do próprio consultório. 
40. Registrar todo o histórico de requisições, receitas, encaminhamentos e atestados no histórico do 
paciente. 
41. Faturar automaticamente o atendimento. 
 
Módulo XI – Regulação 
 
1. Permitir o Cadastro de Grupos de serviços, vinculando o mesmo ao cadastro de CBOs ou 
procedimentos. 
2. Possibilitar configurar o sistema para utilizar ou não a classificação de prioridade. 
3. Permitir o cadastro de todos os serviços a serem ofertados, vinculando-os a um CBO ou 
Procedimento, nos padrões do SUS. 
4. Permitir o cadastro dos tipos de providências a serem registrados nas tramitações nas solicitações. 
5. Permitir o cadastro de setores de regulação. 
6. Permitir a inativação de setores de regulação. 
7. Possuir cadastro de solicitações de atendimento, com informações da unidade solicitante, usuário 
solicitante, data e profissional. 
8. Gerar automaticamente um número de protocolo para cada solicitação. 
9. Permitir informar o código CID de referência na tela de solicitação. 
10. Permitir a vinculação de vários serviços numa mesma solicitação. 
11. Permitir informar, no ato da solicitação, se é uma solicitação de retorno. 
12. Permitir classificar as solicitações como urgentes. 
13. Permitir informar, no ato da solicitação, informações sobre dependência de transporte público e de 
acompanhante. 
14. Permitir a inativação de uma solicitação. 
15. Permitir a emissão do comprovante de registro da solicitação ao usuário solicitante, contendo, no 
mínimo, o nº de protocolo de registro, data de solicitação e dados do usuário solicitante. 
16. Possuir registro de regulação e classificação das solicitações. 
17. Permitir ao regulador o encaminhamento das solicitações para os setores. 
18. Permitir o registro do parecer do regulador. 
19. Possuir tela de organização de protocolos recebidos e a receber por setor, com destaque para 
protocolos urgentes, idosos, dependem de transporte e de retorno. 
20. Possuir nível de acesso de usuários por setor. 
21. Possibilitar o agendamento de atendimento dos protocolos a partir da caixa de recebimento. 
22. Possibilitar o registro de providências nos protocolos a partir da caixa de recebimento dos mesmos. 
23. Possibilitar a reclassificação das solicitações. 
24. Possuir controle de agendamento de consultas externas (TFD) a partir do módulo de central de 
regulação. 
25. Possibilitar atender um protocolo criando uma requisição de serviço terceirizado. 
26. Possibilitar a emissão de comprovante de agendamento ao paciente. 
27. Possibilitar que a emissão do comprovante seja realizada tanto pela unidade solicitante, quanto pela 
unidade de agendamento. 
28. Possibilitar a consulta rápida, em tela, do andamento de atendimento de todas as solicitações, 
possuindo, como meio de pesquisa, o nº de protocolo, dados dos usuários solicitantes, data de solicitação, 
unidade solicitante e serviço solicitado. 
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29. Possibilitar a exportação dos dados das solicitações em arquivos com extensão xls e pdf. 
30. Possibilitar o encaminhamento da solicitação para outros setores após o seu agendamento. 
31. Permitir o registro de feedback de atendimento das solicitações. 
32. Permitir o registro de conclusão de atendimento da solicitação. 
33. Possibilitar o encaixe de pacientes no transporte, para veículos com viagens agendadas. 
34. Possuir cadastro básico de veículos utilizados para o transporte de pacientes. 
35. Possibilitar o cadastro de viagens por veículo. 
36. Controlar as vagas disponíveis e já utilizadas no transporte por veículo. 
37. Controlar as vagas por itinerário (Ida e volta, somente ida, somente volta) 
38. Quando o paciente necessitar de acompanhante, permitir que o mesmo seja informado para o 
transporte. 
39. Permitir o encaixe do paciente no transporte sem a necessidade de cadastrar solicitação, para 
pacientes que realizam tratamentos como hemodiálise; 
40. Permitir registrar o ponto de embarque de cada paciente. 
41. Permitir o registro de convênios terceirizados. 
42. Possibilitar o controle de convênios por valor ou item. 
43. Possibilitar a vinculação de serviços aos convênios. 
44. Possibilitar o controle de convênios por valor global ou por item e de quantidades por item 
45. Calcular automaticamente um valor de controle com base na forma de cadastro e período de vigência 
do convênio. 
46. Possibilitar a distribuição do convênio entre as unidades de saúde, com definição de cota para a 
autorização de serviços. 
47. Possibilitar a requisição de serviços terceirizados, por unidade requisitante possibilitando a escolha 
do fornecedor de acordo com o serviço. 
48. Possuir informações sobre o saldo disponível e utilizado na tela de requisição. 
49. Possibilitar registrar informações sobre a data de atendimento, horário e profissional que atenderá. 
50. Emitir comprovante de agendamento/autorização de realização do serviço ao paciente. 
51. Possibilitar o cancelamento de requisições já autorizadas. 
52. Possibilitar o controle de fila de espera para requisições por serviço e unidade. 
53. O comprovante deverá possuir um código de barras e um código de segurança, que só será impresso 
na guia, não sendo possível visualizá-lo no sistema, para que o fornecedor do serviço terceirizado possa dar 
baixa na guia de serviço, confirmando a execução do serviço. 
54. Gerar automaticamente guias separadas, quando a solicitação possuir mais de um fornecedor, 
conteúdo apenas os serviços solicitados para cada prestador; 
55. Possuir um portal para uso exclusivo dos prestadores terceirizados, para confirmar a execução dos 
serviços autorizados nas unidades. 
56. O acesso ao portal dos prestadores deve ser concedido pelos administradores da secretaria, por meio 
de login e senha. 
57. O prestador só poderá ter acesso para confirmar a execução dos procedimentos mediante a 
confirmação do código de segurança impresso na guia, através da leitura do código de barras ou da digitação 
manual do código. 
58. Após a confirmação da autorização, o sistema deverá permitir ao prestador confirmar os 
procedimentos que estão autorizados para o paciente na requisição e que foram executados. 
59. Emitir listagem de solicitações urgentes em aberto 
60. Emitir estatístico dos serviços mais solicitados 
61. Emitir listagem de pacientes com necessidade de transporte 
62. Emitir a guia de transporte de pacientes 
63. Emitir a guia de agendamento e transporte 
64. Emitir relatório de valor gasto por prestador 
65. Emitir quantitativo de agendamentos por situação 
66. Emitir quantitativo de serviços gastos por terceiros no período 
67. Emitir relatório de solicitações por unidade de saúde, em aberto, por data de solicitação, solicitações 
urgentes, por classificação. 
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68. Emitir relatórios de agendamentos por serviço 
69. Possuir gráfico dinâmico, com visualização em tela, de solicitações registradas por unidade de saúde. 
70. Possuir gráfico dinâmico, com visualização em tela, de solicitações registradas por serviço. 
71. Permitir emissão do comprovante de liberação de transporte Público 
 
Módulo XII – Sisab 
 
1. Possuir integração com o sistema E-SUS para envio das informações de todos os dados, nos padrões 
das fichas do SISAB, substituindo assim a sua utilização. 
2. Possuir cadastro específico para a família, nos padrões do cadastro domiciliar CDS. 
3. No cadastro da família, informar o profissional responsável pelo cadastro e já trazer os dados 
referentes a seu CNS, equipe e micro área automaticamente, de acordo com o SCNES. 
4. Permitir registrar o endereço residencial da família. 
5. Permitir informar os dados essenciais do domicílio: situação da moradia, localização, número de 
moradores, quantidade de cômodos, tipo de domicílio, revestimento, abastecimento de água e energia 
elétrica, coleta de lixo, espécies de animais, dentre outros. 
6. Permitir a vinculação de integrantes à família já na tela de cadastro da família. 
7. A busca de integrantes da família desse ver vinculada ao cadastro de prontuários dos mesmos, 
permitindo a inclusão de novo usuário, caso este ainda não possua cadastro. 
8. Permitir informar a renda mensal da família em número de salários-mínimos. 
9. Permitir informar o grau de parentesco de cada integrante com o responsável da família. 
10. Permitir a inativação de integrantes da família. 
11. O cadastro individual do integrante deve ser contemplado no cadastro dos pacientes, usuários dos 
serviços de saúde. 
12. Possuir os seguintes campos para informar dados pessoais do paciente: orientação sexual, situação 
conjugal, cônjuge, grau de instrução, situação do peso, situação trabalhista, renda mensal, plano de saúde, 
religião. 
13. Possibilitar informar se o usuário possuir doenças cardíacas, respiratórias e renais. 
14. Possibilitar informar se o usuário possuir deficiências. 
15. Possibilidade de informar se o usuário apresentar condições de risco à saúde 
16. Permitir informar dados sobre usuários moradores de rua, como origem da alimentação diária, 
quantidade de refeições por dia, acesso à higiene, tempo em situação de rua, se possui familiares, entre 
outros. 
17. Possibilitar acesso rápido no cadastro de paciente a dados de histórico dos atendimentos realizados 
na rede. 
18. Possuir cadastro específico para visita domiciliar, para o lançamento das informações referentes às 
visitas às famílias pelos profissionais da saúde. 
19. Permitir informar a data, turno e profissional responsável pela visita. 
20. Permitir informar o desfecho da visita, guardando o histórico de visitas canceladas e recusadas. 
21. Ao informar a família, registrar o atendimento filtrando por integrante familiar, permitindo adicionar 
o atendimento a vários integrantes no mesmo registro. 
22. Permitir informar dados da visita como motivo da visita, busca ativa de faltosos. 
23. Permitir informar as condições individuais evidenciadas durante a visita para cada integrante. 
24. Ao salvar, faturar automaticamente o procedimento de visita domiciliar de acordo com número de 
integrantes atendidos. 
25. Possui cadastro específico para atividade coletiva, para o lançamento de informações 
correspondentes. 
26. Permitir informar a data, horário inicial e final e número estimado de participantes da atividade. 
27. Caso a atividade seja realizada em uma escola, permitir informar o código INEP da mesma. 
28. Permitir a vinculação de todos os profissionais participantes de cada atividade, vinculando um 
profissional como responsável. 
29. Permitir informar o tipo de atividade coletiva, de acordo com os padrões do SUS. 
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30. Caso o tipo de atividade permita a inclusão de temas, permitir que sejam informados os temas 
abordados na atividade. 
31. Caso o tipo de atividade seja para trabalho com público-alvo, permitir escolher os perfis de público 
que serão abrangidos na atividade. 
32. Caso o tipo de atividade seja para trabalho com público, permitir escolher as práticas que serão 
abordadas na atividade, de acordo com os padrões do SUS. 
33. Permitir a inclusão de pacientes participantes da atividade coletiva, com informações de peso e altura 
dos mesmos. 
34. Caso seja assinalada a prática de antropometria, tornar a informação de peso e altura do paciente 
como informação obrigatória. 
35. Permitir a alteração de avaliações dos usuários. 
36. Permitir a exclusão de usuários da atividade. 
37. Faturar automaticamente o procedimento referente a atividade coletiva ao salvar o registro. 
38. Possuir tela específica para lançamento de atendimentos individuais dos PSFs. 
39. Ao selecionar o profissional na tela de atendimento individual, já trazer os dados da unidade e equipe 
a qual o mesmo está vinculado. 
40. Ter possibilidade de informar a data e turno de realização do atendimento. 
41. Caso o usuário atendido seja uma criança, permitir informar dados sobre o aleitamento materno, peso 
e altura. 
42. Caso o usuário atendido seja uma gestante, permitir informar os dados referentes a data da última 
menstruação e idade gestacional. 
43. Permitir informar o local onde o atendimento foi realizado. 
44. Permitir informar qual o tipo de atendimento prestado. 
45. Permitir informar os problemas e condições avaliadas do paciente. 
46. Permitir vinculas CIAPS e CIDS ao atendimento. 
47. Permitir informar rastreamento e detecção de doenças. 
48. Permitir o registro de exames solicitados e avaliados durante o atendimento. 
49. Possibilitar o registro do desfecho do atendimento, informando a conduta de encaminhamento ou 
conclusão do atendimento adotada. 
50. Faturar automaticamente os procedimentos referentes ao atendimento ao salvar o registro. 
51. Possuir tela específica para lançamentos dos atendimentos odontológicos. 
52. Listar nesta tela somente profissionais dentistas. 
53. Ao selecionar o profissional na tela de atendimento odontológico, já trazer os dados da unidade e 
equipe a qual o mesmo está vinculado. 
54. Ter possibilidade de informar a data e turno de realização do atendimento. 
55. Permitir informar o local onde o atendimento odontológico foi realizado. 
56. Permitir informar o tipo de consulta na tela de atendimento odontológico. 
57. Permitir informar o tipo de atendimento realizado na tela de atendimento odontológico. 
58. Ao selecionar o paciente atendido, permitir informar se o mesmo é uma gestante ou possui 
necessidades especiais. 
59. Permitir informar os problemas de vigilância bucal relativos ao paciente no atendimento. 
60. Possibilidade de informar os procedimentos executados no paciente e as quantidades de forma 
prática, listando todos os procedimentos já em tela, para que profissional possa navegar e informar de forma 
rápida e prática. 
61. Permitir informar se houve fornecimento de materiais durante o atendimento odontológico. 
62. Possibilitar o registro do desfecho do atendimento odontológico, informando a conduta de 
encaminhamento ou conclusão do atendimento adotada. 
63. Faturar automaticamente os procedimentos referentes ao atendimento ao salvar o registro. 
64. Possuir tela para digitação de procedimentos individuais. 
65. Na tela de digitação de procedimentos, ao informar o profissional, já carregar na tela os dados 
referentes a unidade e equipe de vinculação do mesmo. 
66. Ter possibilidade de informar a data e turno de realização do atendimento. 
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67. Efetuar a consistência da produção no ato da digitação, com relação aos procedimentos e seus 
relacionamentos e validações com os CBOs, serviços/classificações habilitados para a hierarquia da Unidade, 
CIDS, habilitações, idade e sexo do paciente, validando pela competência vigente, a fim de evitar glosas no 
faturamento. 
68. Permitir a duplicação dos dados iniciais ao salvar uma produção, de modo a otimizar a digitação 
individual do mesmo profissional para o próximo paciente. 
69. Faturar automaticamente os procedimentos lançados na tela de procedimentos individuais no sistema 
de produção. 
70. Possuir tela simplificada para o lançamento de procedimentos consolidados. 
71. Na tela de digitação de procedimentos consolidados, ao informar o profissional, já carregar na tela os 
dados referentes a unidade e equipe de vinculação do mesmo. 
72. Habilitar os campos para digitação das quantidades de procedimentos de acordo com o cruzamento 
de procedimentos por CBO. 
73. Apresentar na tela simplificada somente os procedimentos consolidados de: Aferição de pressão, 
Curativo simples, Glicemia capilar, Antropometria e coleta de material para exame laboratorial. 
74. Faturar automaticamente os procedimentos lançados na tela de procedimentos consolidados no 
sistema de produção. 
75. Possuir cadastro específico para atendimento domiciliar, para o lançamento das informações 
referentes aos atendimentos realizados às famílias pelos profissionais da saúde. 
76. Permitir informar dados dos pacientes atendidos no atendimento domiciliar, vinculados ao cadastro 
do paciente. 
77. Possibilitar ao profissional informar as condições avaliadas durante o atendimento, de acordo com os 
padrões do SUS. 
78. Permitir que o profissional informe os procedimentos que executou durante seu atendimento, 
faturando automaticamente estes procedimentos. 
79. Permitir que o profissional registre a conduta adotada no desfecho do atendimento domiciliar. 
80. Possuir cadastro específico para Avaliação de Elegibilidade e Admissão, para o lançamento das 
informações referentes aos atendimentos realizados às famílias pelos profissionais da saúde. 
81. Permitir que o profissional informe os dados do paciente a ser cadastrado para admissão em AD. 
82. Possibilitar ao profissional informar as condições avaliadas durante o atendimento, de acordo com os 
padrões do SUS. 
83. Possibilitar que o profissional informe o (s) Cid (s) apresentado (s) pelo paciente. 
84. Possibilitar que o profissional registre sua conclusão, após a avaliação das condições do paciente, 
classificando-o como elegível ou inelegível; 
85. Possuir cadastro específico para Marcadores de consumo alimentar, para o lançamento das 
informações referentes aos atendimentos realizados às famílias pelos profissionais da saúde. 
86. Permitir informar dados dos pacientes atendidos, vinculados ao cadastro do paciente. 
87. Permitir que o profissional sinalize as informações sobre a alimentação do paciente, de acordo com 
sua faixa etária, conforme padrões da ficha do SUS. 
88. Possibilitar que os profissionais consultem o histórico de todos os atendimentos realizados aos 
integrantes das famílias, no histórico do paciente. 
 
Módulo XIII - Sisab Móbile 
 
1 Possuir aplicativo Mobile, na tecnologia Java nativo, compatível com o Sistema Operacional 
Androide versão 4.0 ou superior; 
2 Funcionar de forma off-line, necessitando de acesso à internet somente no momento do sincronismo 
de dados; 
3 Possuir Banco de Dados nativo da plataforma mobile Androide; 
4 Possuir configuração para informar os dados do servidor para sincronização; 
5 Possuir tabelas internas de domínio seguindo os padrões de informação do ministério da Saúde 
(Tabelas: País, UF, Município, Ocupações, Tipo de Logradouro, CBO, Condutas, Desfechos, Animais, 
Escolaridade, Deficiências, Procedimentos, Sexo, Situação Conjugal e Raça); 
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6 Permitir envio de dados do Aplicativo mobile para o sistema e do sistema para o aplicativo mobile; 
7 Possuir opção para cadastro de domicílio seguindo os padrões de informações do Ministério da 
Saúde; 
8 Possuir opção de Cadastro de Família seguindo os padrões de informações do Ministério da Saúde; 
9 Possuir opção de Cadastro de Individual seguindo os padrões de informações do Ministério da 
Saúde; 
10 Possuir opção de Cadastro de visita domiciliar seguindo os padrões de informações do Ministério da 
Saúde; 
11 Possibilitar pesquisas pelos pacientes ou cidadãos que foram atendidos.  
12 Possibilitar a impressãode exames médicos; 
13 Possibilitar que o paciente saiba o histórico de remédios que ja utilizou dos serviços de farmácia; 
14 Possibilitar que o paciente possa imprimir o histórico de todas as consultas que fez com as 
informações lançadas pelos médicos; 
15 Possibilitar o acompanhamento de todos os serviços disponibilizados pela área de saúde a sociedade; 
16 Agendamento pela web automaticamente de forma que as vagas sejam preenchidas pelos pacientes 
que tenham senha de confiança para agenda; 
17 Possibilidade de comunicação entre paciente e também com a secretaria de saúde para agilizar e 
facilitar o atendimento. 
 
SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 
1. O Software de Gestão em Assistência Social deverá ser um sistema “multiusuário”, “integrado”, “on-
line”, permitindo o compartilhamento de arquivos de dados e informações de uso comum. 
2. Ambiente cliente-servidor sob arquitetura web. 
3. O software deverá ser desenvolvido em linguagem de programação Java para web, e trabalhar 
exclusivamente de forma on-line devido à todas unidades possuírem sinal de Internet. 
4. Permitir a hospedagem em servidor de aplicação não sendo necessário realizar atualizações de 
versões nas estações de trabalho. 
5. Ser compatível com a versão do Java 6 ou superior 
6. Manter em cache as páginas e imagens nas estações de trabalhos e atualizá-las automaticamente 
quando houver novas versões. 
7. Ser compatível com os principais navegadores como (Mozilla Firefox, Internet Explorer e Google 
Chrome). 
8. Os sistemas  deverão Possibilitar instalação em servidores GNU/Linux, Windows Servers, FreeBSD; 
9. O  Sistema  deverá  obrigatoriamente  realizar  todas  as  suas  funcionalidades executadas somente 
através de navegador – browser de internet, utilizando-se de tecnologia Web (Internet/Intranet),  não  sendo  
aceito  o acesso através de executáveis, serviços de terminal (Terminal Services) e/ou através de emuladores 
de terminal, máquinas virtuais (virtual machine). 
10. Prover efetivo controle de acesso ao aplicativo através do uso de senhas, permitindo bloqueio de 
acesso depois de determinado número de tentativas de acesso inválidas e após a expiração do usuário e 
protegendo as senhas armazenadas através de criptografia. 
11. Prover controle de restrição de acesso às funções do aplicativo através do uso de senhas, 
disponibilizando recurso de dupla custódia, utilizando o conceito de usuário autorizador, em qualquer 
função, selecionada a critério do usuário. 
12. Possibilitar que o usuário altere sua própria senha. 
13. Possuir rotina para resetar a senha do usuário. 
14. Permitir o acesso de múltiplos logins em máquina ou navegadores diferentes. 
15. Manter histórico dos acessos por usuário e por função, registrando a data, hora e o nome do usuário. 
16. Bloquear o acesso do usuário ao sistema caso o identificador (login) e senha estiverem incorretos, 
exibindo função de captcha e mensagem do motivo. 
17. Bloquear o acesso ao sistema quando este não tiver interação do usuário por determinado período. 
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18. Manter log de auditoria das alterações efetuadas sobre os principais cadastros e tabelas, ofertando ao 
cliente escolha de visualização das ações de acordo com os critérios do cliente (visualização dinâmica). 
19. Funcionar em rede com servidores GNU/Linux, Windows Servers, FreeBSD e estações de trabalho 
com sistema operacional Windows 98, NT, 2000, XP e 7 ou GNU/Linux. 
20. Permitir a visualização dos relatórios em tela, bem como Possibilitar que sejam salvos em disco para 
posterior reimpressão, inclusive permitindo selecionar a impressão de intervalos de páginas e o número de 
cópias a serem impressas, além de também Permitir a seleção da impressora de rede desejada. 
21. Os relatórios deverão ser salvos em formatos de arquivos “TXT, RTF, PDF, HTML, CSV, ODT e 
XLS” de forma que possam ser importados por outros aplicativos. 
22. Permitir a exportação das tabelas integrantes da base de dados do aplicativo em arquivos tipo texto. 
23. Utilizar bancos de dados que permitam acesso padrão ODBC ou ADO a partir de outros utilitários ou 
aplicativos como geradores de relatórios, geradores de gráficos etc. 
24. Possuir validação na camada de interface com o usuário para os campos obrigatórios, antes de fazer a 
requisição de gravação no banco de dados. 
25. Assegurar no servidor de aplicação que as informações necessárias para gravação em banco de dados 
sejam validadas caso a interface com o usuário falhar por qualquer motivo. 
26. Toda atualização de dados deve ser realizada de forma on-line. 
27. Garantir a integridade referencial entre as diversas tabelas dos aplicativos, através do banco de 
dados, por meio de triggers ou constraints. 
28. Possibilitar que os aplicativos sejam acessados por usuários remotos, utilizando a internet como meio 
de acesso.  
29. Possuir controle de atualização de versão de banco de dados, informando ao usuário quando ocorrer 
erros de atualização e Possibilitar a identificação da versão utilizada. 
30. Possuir um Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional (SGBD) que possua o padrão SQL 
ANSI, sendo obrigatório o atendimento das seguintes condições obrigatórias: 
31. Que o SGBD seja totalmente de domínio público, possua licença BSD e seja fornecido ou cedido 
gratuitamente pela empresa contratada; 
32. O SGBD deverá possuir os seguintes recursos: point-in-time recovery (PITR), tablespaces, 
integridade transacional, stored procedures, views triggers, suporte a modelo híbrido objeto-relacional, 
suporte a tipos geométricos; 
33. As regras de integridade do gerenciador de banco de dados deverão estar alojadas preferencialmente 
no Servidor de Banco de Dados, de tal forma que, independentemente dos privilégios de acesso do usuário e 
da forma como ele se der, não seja permitido tornar inconsistente o Banco de Dados. 
34. O sistema deverá Permitir a realização de “Cópias de Segurança” dos dados, de forma “on-line” e 
com o banco de dados em utilização; 
35. O SGBD deverá conter mecanismos de segurança e proteção que impeçam a perda de transações já 
efetivadas pelo usuário e permita a recuperação de dados na ocorrência de eventuais falhas, devendo este 
processo ser totalmente automático, documentado e seguro; 
36. Que o SGBD possua recursos para ser executado em microcomputadores que utilizem 01 (um) ou 
mais processadores, não seja limitado na capacidade de armazenamento e de acessos a sua base e que possua 
suporte a clusterização; 
37. As senhas dos usuários devem ser armazenadas na forma criptografada, através de algoritmos 
próprios do sistema, de tal forma que nunca sejam mostradas em telas de consulta, manutenção de cadastro 
de usuários ou tela de acesso ao sistema; 
38. O gerenciador de banco de dados deverá possuir recursos de segurança para impedir que usuários 
não autorizados obtenham êxito em acessar a base de dados para efetuar consulta, alteração, exclusão, 
impressão ou cópia; 
39. Possuir ferramenta de assinatura eletrônica, através de Certificação Digital Padrão ICP Brasil, que 
permita dar validade jurídica aos documentos gerados.   
40. Possibilitar, caso o órgão licitante deseje, que os documentos digitalizados já salvos também possam 
ser assinados eletronicamente com o uso da Certificação Digital. Esta ferramenta deverá ser propriedade da 
empresa fornecedora do Sistema ERP de Administração Pública. 
41. Permitir que os documentos digitalizados possam ser salvos em formato PDF ou similar. 
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42. Deverá fazer o controle de vigência do usuário, para determinar o tempo de acesso ao sistema. 
43. Em telas de entrada de dados, menus e relatórios Permitir atribuir, por usuário, permissão exclusiva 
para incluir, alterar, consultar e/ou excluir dados. 
44. Permitir o registro de nível de acesso (grupo de usuário do sistema), possibilitando a usuário rotina 
de fácil visualização de funções como visualizar, incluir, consultar, alterar e excluir, organizando em nível 
hierárquico simulando o menu do sistema, sendo possível ter visões separadas entre cadastros e relatórios. 
45. Possibilitar a restrição de acesso do usuário do sistema por empresa e filial. 
46. O sistema deverá conter o cadastro de acordo com a tabela do IBGE para: país, estado e município. 
47. Ser desenvolvido em interface gráfica, compatível com o S.O. Windows e Linux. 
48. Possuirajuda on-line (Help). 
49. Manter em tela a informação de navegação no sistema que fique de fácil retorno e acesso a novas 
funções.  
50. Permitir o controle de várias empresas e filiais na mesma aplicação e banco de dados. 
51. Permitir o controle de diversas unidades de atendimento no mesmo banco de dados. 
52. Possuir rotina prática e rápida de geração automática e manual de backup (cópia de segurança), 
configurada pelo próprio usuário; 
53. Permitir o registro de informações a empresa como nome, razão social, CNPJ, dados de 
endereçamento e dados de contato.  
54. Permitir o registro de filiais por empresa com nome, razão social, CNPJ, dados de endereçamento e 
dados de contato. 
55. Permitir o registro de Pessoa Física com controle de duplicidade através de documentos. 
56. Permitir o registro de Pessoa Jurídica com controle de duplicidade através do CNPJ. 
57. Permitir o registro manual de país ou carga automática em rotinas de importações. 
58. Permitir o registro manual de estado por país ou carga automática em rotinas de importações. 
59. Permitir o registro manual de município por estado ou carga automática em rotinas de importações. 
60. Permitir o registro de bairro. 
61. Permitir o registro de tipo de logradouro. 
62. Permitir o registro de logradouro classificando por tipo de logradouro. 
63. Permitir o registro de local, sessão, divisão e secretaria. 
64. Permitir o registro de profissão possibilitando a classificação por CBO. 
65. Permitir o registro de CBO - Cadastro Brasileiro de Ocupação, padrão 2002. 
66. Permitir o registro de usuário de sistema, sendo este vinculado ao Cadastro de Pessoa Física.  
67. Ter interface para o usuário do sistema altere sua senha, sendo possível alterar em todos os módulos 
ao qual tem acesso em uma única rotina. 
68. Possuir interface para manter configurações por empresa ou filial. 
 
69. MÓDULO ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
70. Permitir o cadastro, a consulta, a alteração e a Inativação das Unidades de Atendimento. 
71. Permitir o cadastro, a consulta, a alteração e a inativação dos Programas Sociais 
72. Permitir a Classificação dos Programas Sociais, informando se o mesmo é de caráter permanente ou 
periódico. 
73. Permitir o cadastro, a consulta, a alteração e a inativação dos Serviço/Benefício, possibilitando 
vincular a um Programa Social, definindo período de duração, faixa etária, lei de aprovação, entre outros. 
74. Possibilitar vincular o serviço a um Programa Social. 
75. Possibilitar vincular o serviço/programa a uma unidade de atendimento. 
76. O sistema deve Permitir a importação do arquivo do CADÚNICO, integrando ao sistema a lista dos 
usuários do município. 
77. Permitir o cadastro, a consulta, a alteração e a inativação de uma Família, nos padrões dos 
formulários do CADUNICO, informando o responsável (titular) pela mesma, a renda per capita, os dados 
pessoais e sociais do titular e o endereço da Família. 
78. Permitir o vínculo dos demais integrantes a Família cadastrada, com seus respectivos dados. 
79. Possibilitar informar as condições do domicílio da família no seu cadastro. 



     MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA 
Estado de Minas Gerais 

CNPJ: 01.616.458/0001-32 
________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
Travessa Ary Brasileiro de Castro, 272 – Centro – CEP: 37945-000 

Fone: (35) 3523-9115 / 3523-9190 - São José da Barra/MG 

80. Possibilitar informar os dados financeiros dos integrantes da família 
81. Permitir a visualização de todo o histórico social da família no seu prontuário da família. 
82. Permitir informar se a família recebe dinheiro de outros benefícios como Bolsa Família, BPC, 
aposentadoria. 
83. Permitir informar as especificidades da família, como se está em situação de rua, ribeirinha, indígena 
entre outros. 
84. Permitir informar se a família possui integrantes com doenças graves, e deficientes. 
85. Permitir o preenchimento do Formulário Suplementar da família, de acordo com os padrões do 
CADUNICO, bem como importar estas informações. 
86. Permitir registrar que a família está em situação de descumprimento das condicionalidades do 
programa bolsa família. 
87. Permitir registrar as documentações pessoais dos integrantes da família. 
88. Permitir registrar as deficiências dos integrantes da família. 
89. Permitir registrar dados de escolaridade dos integrantes da família. 
90. Permitir registrar dados de trabalho e remuneração dos integrantes da família. 
91. Permitir ao Usuário do Sistema realizar a triagem dos  usuários da assistência social que buscam 
atendimento, realizando os encaminhamentos necessários. 
92. Permitir a solicitação de serviços nas unidades de atendimento, podendo controlar a situação das 
mesmas. 
93. Permitir que os técnicos registrem os atendimentos aos integrantes/familiares, com sua evolução. 
94. Permitir marcar uma evolução como sigilosa, não permitindo que outros técnicos tenham acesso as 
informações desta evolução. 
95. Possibilitar que, após o atendimento, o operador possa finalizar o atendimento, registrar o 
encaminhamento, agendar visita ou retorno. 
96. Permitir ao usuário do sistema a vinculação do integrante ou da família aos serviços ou programas 
sociais disponíveis na unidade de atendimento. 
97. Permitir ao usuário do sistema acompanhar e dar pareceres sobre os atendimentos e solicitações por 
integrante ou por família. 
98. Permitir ao usuário consultar e emitir relatórios gerenciais que facilitam o trabalho dos usuários. 
99. Permitir a consulta e emissão de relatórios com listagem dos usuários do sistema (técnicos), 
informando o grupo de usuários a que pertencem. 
100. Permitir a consulta e emissão de relatórios com dados sociais, escolares, de saúde, moradia e demais 
informações necessárias da família e de seus integrantes. 
101. Permitir a consulta e emissão de relatórios dos serviços solicitados por unidade de atendimento. 
102. Permitir a consulta e emissão de relatórios dos serviços solicitados por família e/ou integrantes. 
103. Permitir a consulta e emissão de relatórios dos serviços concedidos, informando qual técnico         
efetuou a autorização. 
104. Permitir a consulta e emissão de relatórios estatísticos de serviços solicitados por bairro de residência 
da família. 
105. Permitir a consulta e emissão de relatórios estatísticos de serviços solicitados por logradouro de 
residência da família. 
106. Permitir a consulta e emissão de relatórios com a listagem de serviços por Programa social. 
107. Permitir a consulta e emissão de relatórios estatísticos, informando quais programas sociais foi mais 
solicitados por um período de tempo. 
108. Permitir a consulta e emissão de relatórios estatísticos, informando quais serviços foi mais 
solicitados por um período de tempo. 
109. Permitir o cadastro de situações de violência individual e familiar. 
110. Permitir o registro de acompanhamentos socioeducativos. 
111. Emitir os relatórios de prestações de contas necessários para o Censo SUAS. 
112. Controlar turmas de atividades, com seus participantes e registro de frequência. 
113. Possuir tela especifica para registro de solicitação/ concessão de benefícios, podendo inclusive, 
informar os itens, quantidade e valor concedidos. 
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114. Permitir que o profissional visualize os atendimentos agendados de forma simples, onde o mesmo 
possa registrar o atendimento clicando sobre o nome do usuário agendado. 
115. Permitir  consultar e agendar visitas sem passar pela triagem ou atendimento. 
116. Permitir a impressão de um formulário em branco para registro da visita agendada e Possibilitar que 
as informações da visita seja transcritas para o sistema.  
117. Permitir consultar e cadastrar parecer técnico, informando o desenvolvimento, parecer técnico, 
podendo ainda marcar o registro como sigiloso. 
118. Permitir consultar e cadastrar solicitação de beneficio, informando os dados da família ou integrante, 
o beneficio que esta sendo solicitado, bem como a quantidade, Permitir ainda na mesma tela informar os 
dados de avaliação da solicitação e a data de aprovação de quando o beneficio foi liberado ao usuário. 
119. Permitir a impressão do relatório de concessão de beneficio 
120. Permitir a visualização dos encaminhamentos em aberto de forma simples, e ter a opção da dar 
prosseguimento nos encaminhamentos pela mesma tela clicando sobre o registro encaminhado. 
121. Permitir listar os atendimentos realizados pelos técnicos dando a possibilidade de visualizar as 
informações do atendimento apenas clicando sobre o registro, respeitando o nível de acesso quando o 
atendimento for marcado como sigiloso. 
122. Permitir listar os encaminhamentos realizados pelos técnicos dando a possibilidade de visualizar as 
informações registradas no encaminhamento e para onde foi feito o encaminhamento. 
123. Permitir consultar e cadastrar os acompanhamentos e altas do PAIF, informando os dados da unidade 
que ira fazer o acompanhamento e também os dados da família que será acompanhada. 
124. Permitir consultar e cadastrar os acompanhamentos e altas do PAEFI, informando os dados da 
unidade que ira fazer o acompanhamento e também os dados da família que será acompanhada. 
125. Permitir consultar e registrar acompanhamentos socioeducativos informando a unidade que ira 
acompanhar, numero de processo, informações dos dias e locais de prestação de serviço e responsável em 
acompanhar o cidadão nas atividades. 
126. Possibilitar encaminhar um cidadão em acompanhamento socioeducativo para outras unidades de 
atendimento. 
127. Permitir consultar e registrar situações de violência, informando o tipo de violência, nome do 
cidadão vitimado, unidade que recebeu a ocorrência e o responsável por registrar a ocorrência, dar a 
possibilidade de informar se o registro é uma evidencia ou confirmado. 
128. Possibilitar encaminhar um cidadão vitima de violência para outras unidades de atendimento 
129. Permitir pesquisar e incluir um cidadão em uma turma para um determinado serviço oferecido, 
podendo informar os dados do cidadão, turma que ira ingressar e data de ingresso. 
130. Possibilitar ao operador registrar a frequência do cidadão no serviço ao qual a mesma esta inserido. 
131. Permitir criar uma lista de espera por serviço quando o oferta do serviço for menor que a procura. 
132. Permitir consultar e incluir uma família ou integrante em um determinado serviço oferecido pela 
secretaria de assistência social. 
133. Possibilitar o registro de denuncias informando o nome do denunciante, a pessoa vitimada, o 
endereço e o relato da denuncia, deve ainda Permitir marcar o registro como sigiloso. 
134. Possibilitar o registro dos dados de averiguação a partir de denuncias cadastradas no sistema, 
informando o responsável pela averiguação e o parecer da averiguação, podendo o técnico encaminhar  a 
ocorrência para outras unidades de atendimento, ou agendar um atendimento com o vitimado. 
135. Possibilitar o cadastro de agendas de atendimento para os técnicos de cada unidade, informando o 
local de atendimento, o nome do profissional, especialidade, data, horário e quantidade de vagas 
programadas. 
136. Possibilitar o cadastro de agendas dos técnicos de forma geral, informando o local de atendimento, o 
nome do profissional, especialidade, horário, dia da semana  e quantidade de vagas programadas, deve 
também deixar gerar varias agendas informando data de início e fim e gerar as agendas respeitando os dados 
gerais. 
137. Possibilitar listar e cadastrar benefícios oferecidos peça secretaria de assistencial social, informando 
o nome do beneficio, se é um beneficio eventual, se possui validade e o custo do beneficio para a secretaria. 
138. Permitir adicionar itens para um determinado beneficia. 
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139. Possibilitar a entrada de itens e benefícios informando numero de nota fiscal, nome do fornecedor, 
quantidade e valor unitário. 
140. ter a possibilidade de restringir benefícios para cada unidade de atendimento especificas. 
141. Permitir consultar e cadastrar os profissionais de atendimento informando todos os dados do 
profissional, o sistema deve Permitir vincular o profissional em uma unidade de atendimento dentro do 
próprio cadastro do profissional. 
142. Possibilitar a consulta e cadastro de equipes de atendimento, informando o nome da unidade, o nome 
da equipe e os profissionais que a compõe. 
143. Permitir indicar famílias com necessidade de avaliação para acompanhamento PAIF ou PAEFI e 
estes sejam direcionados em tela para que o responsável/ coordenador da unidade possa direcionar os 
técnicos que vão ficar responsáveis em avaliar a necessidade de acompanhamento 
144. Permitir que as avaliações de acompanhamento sejam organizadas em tela por técnico que foi 
marcado como responsável e o técnico consiga informar se a família vai ser acompanhada (PAIF ou PAEFI). 
145. Permitir os cadastros em tela única do Plano Individual de Atendimento – PIA em ambito de 
Proteção Social Especializada – Complexidade e a emissão do relatório com as informações que foram 
preenchidas na tela. 
146. Permitir o registro de visitas institucionais, sendo possível fazer o cadastro e controle das entidades/ 
parceiros visitados. 
147. Permitir o controle das atividades em grupo das unidades/ equipamentos, a inclusão de todos 
participantes na atividade, as ações que vão ser desenvolvidas na atividade em grupo e ser possível a emissão 
da lista de participantes com possibilidade de assinatura dos presentes 
148. Permitir o georreferenciamento das famílias cadastradas através do Google Maps 
149. Permitir a visualização do Mapa de distribuição das Famílias Georreferenciadas, sendo possível 
critério de pesquisas como: Famílias Acompanhadas, Famílias por Programa Social, Famílias por Situação 
de Violência Identificada. 
150. Permitir o cadastro de Contatos com a rede, assim sendo possível informar as reuniões, estudos de 
caso e outros assuntos em que houve a necessidade dos equipamentos da rede soco assistencial se reunirem.  
151. Ser possível o cadastro de Controle das Atividades realizadas pelos profissionais da assistência social 
em forma de ata, onde possa ser possível incluir os participantes da atividade o conteúdo abordado e seja 
possível emitir o relatório da atividade 
152. Permitir o cadastro de acompanhamento familiar, aonde possa ser inserida informações adicionais ao 
prontuário familiar que sirvam como observações/ outras intervenções que não constem como atendimentos 
particularizados 
153. Permitir o cadastro e controle de outros acompanhamentos, assim sendo possível o controle dos 
acompanhamentos diversificados da rede como, por exemplo, os acompanhamentos feitos por Centro POP, 
PETI e serviços de abordagem  
154. Permitir a consulta e emissão de um relatório Gráfico de  Quantitativo de participantes por Turma/ 
Bairro 
155. Permitir a consulta e emissão de um relatório Gráfico de Serviços mais Realizados 
156. Permitir a consulta e emissão de um relatório Listagem de Serviços Liberados por Técnico 
157. Permitir a consulta e emissão de um relatório Estatístico de Serviços Solicitado por Logradouro 
158. Permitir a consulta e emissão de um relatório de Beneficiários por Bairro 
159. Permitir a consulta e emissão de um relatório de Vulnerabilidade Social 
160. Permitir a consulta e emissão de um relatório de Listagem de Idosos por Situação 
161. Permitir a consulta e emissão de um relatório de Beneficiários por Bairro 
162. Permitir a consulta e emissão de um relatório de Listagem de Serviços Solicitados 
163. Permitir a consulta e emissão de um relatório de Quantitativo de Atendimentos por Profissional e 
Período 
164. Permitir a consulta e emissão de um relatório de Quantitativo de Atendimentos por Unidade e 
Período 
165. Permitir a consulta e emissão de um relatório de Quantitativo de Triagem por Período Unidade 
166. Permitir a consulta e emissão de um relatório de Quantitativo de Encaminhamento por Unidade e 
Período 
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167. Permitir a consulta e emissão de um relatório com a  Relação de Visitas Agendadas por Período e 
Unidade 
168. Permitir a consulta e emissão de um relatório de  Quantitativo de Visitas por Profissional e Período 
169. Permitir a consulta e emissão de um Relatório de Controle de Atendimentos Prestados na Recepção 
170. Possibilitar a visualização e emissão dos formulários de prestação de contas do CRAS e do CREAS 
no padrão SUAS 
171. Possibilitar a visualização e emissão de um relatório de Encaminhamentos por Período 
172. Possibilitar a visualização e emissão de um relatório com  Estatístico de Programas Mais Solicitados 
por Período 
173. Possibilitar a visualização e emissão de um relatório com Detalhamento de Atendimentos Prestados 
174. Possibilitar a visualização e emissão de um relatório de Famílias com Trabalho Infantil 
175. Possibilitar a visualização e emissão de um relatório de Famílias sem Responsável Declarado 
176. Possibilitar a visualização e emissão de um relatório de Famílias que Recebem Bolsa Família 
177. Possibilitar a visualização e emissão de um relatório de Famílias que Recebem BPC 
178. Possibilitar a visualização e emissão de um relatório de Famílias com Extrema Pobreza 
179. Possibilitar a visualização e emissão de um relatório de Integrantes em 
Acompanhamento/Fortalecimento de Vínculos 
180. Possibilitar a visualização e emissão de um relatório de Encaminhamento para o CREAS 
181. Possibilitar a visualização e emissão de um relatório com Geral de Atendimentos 
182. Possibilitar a visualização e emissão de um relatório de Frequência por Turma 
183. Possibilitar a visualização e emissão de um relatório de Declaração de Pobreza 
 
4 – FISCALIZAÇÃO  
  
4.1 – A fiscalização e o recebimento definitivo do objeto deste Pregão será feita pelas secretarias solicitantes.  
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ANEXO II 
MODELO INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO 

(com firma reconhecida) 

 

 

À 

Prefeitura do Município de São José da Barra 

 

Ref.: Credenciamento/Procuração. 

 

 

A signatária................., com inscrição no CNPJ sob o nº...................., estabelecida à ....................., telefone 

.............., neste ato representada pelo Sr. ......................., nomeia e constitui seu bastante procurador o Sr. 

................., RG nº.................., CPF nº................., com domicílio .................., para o fim especial de 

representá-la junto à Prefeitura do Município de São José da Barra/MG, no Processo Licitatório nº. 019/2019 

– Pregão nº. 014/2019, com poderes para apresentar Envelopes Proposta e Documentos de Habilitação, 

formular ofertas e lances de preços na sessão pública, interpor recursos, apresentar impugnações a 

recursos, assinar Contratos, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 

 

Local e Data: .............................................................................................. 

 

 

 

 

 

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

Nome e assinatura da Licitante 

 

 

 

 

OBS.: Este documento deve vir à parte, FORA DOS ENVELOPES 
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ANEXO III 

MODELO DE TERMO DE ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES DE 

PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  

 

 

 

 

À 

Prefeitura do Município de São José da Barra 

 

 

A signatária ...................., CNPJ ......................... , por seu representante legal, declara estar de acordo com 

todos os termos do Processo Licitatório nº. 019/2019 – Pregão nº. 014/2019 e de todos os seus anexos, todos 

de seu integral conhecimento, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e não incorre em 

nenhuma condição impeditiva de participação na licitação. 

 

Local e Data:.................................................................................................................... 

 

 

 
 

................................................ 
Nome e assinatura da Licitante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS.: Este documento deve vir à parte, FORA DOS ENVELOPES 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 
 
 

 
 
 
 
A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ nº. _________________, 

Inscrição Estadual _________________________, com sede à _______________________ (constar 

endereço completo), telefone: ______________ e fax _______________, por seu representante legal o Sr. 

(a) _______________________________, portador da cédula de identidade nº ________________ e do CPF 

nº _________________, com domicílio à _________________________, DECLARA, para fins do disposto 

no inciso V do art. 27 da Lei 8666/93, acrescido pela Lei 9854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (   )   

 
 
Local e data: ................................................................... 
 
 
 
Representante legal: ......................................................... 
 
 
 
Obs.: em caso afirmativo assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL  

PREGÃO Nº. 014/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 019/2019 
 

 

- Razão Social do Licitante:________________________________________________________________ 

- CNPJ:________________________________________________________________________________ 

- Endereço completo:_____________________________________________________________________ 

- Telefone/Fax/E-mail:____________________________________________________________________ 

- Processo Licitatório nº. 019/2019 – Pregão nº. 014/2019. 

- Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistema informatizado de gestão de 

saúde pública com módulo de assistência social englobando cessão de direito de uso, instalação, 

implantação, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico e atualização tecnológica do 

sistema. 

 

Item Quantidade Unidade Descrição Preço Unitário  
01 12 Mês Sistema Assistência Social R$  
02 12 Mês Sistema Integrado de Gestão da Saúde R$  

Valor Global Mensal  R$ 
Valor Global Anual: R$ 

 

 
 Validade da Proposta: ___________________. 
 Informamos que o Sr. (a) (nome completo, inscrição da cédula de identidade e CPF) está apto a 
assinar o Contrato. 
 O Contrato e a Ordem de Fornecimento deverão ser endereçados no seguinte endereço: (endereço 
completo, telefone/fax e e-mail). 
 
 
- Declaramos sob as penalidades da lei, e para fins de participação no Pregão nº. 014/2019 que: 
 
 Nos preços propostos estão inclusos todos os impostos, taxas, seguros, fretes, despesas de 
transporte, implantação e todas as demais despesas necessárias ao perfeito cumprimento da obrigação objeto 
da licitação em referência. 
 Concordamos e nos submetemos a todos os termos, normas e especificações do pertinente Edital, 
bem como às leis, decretos, portarias e resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação. 
 
 
 
 

Local e data:..................................................................................... 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------- 
Nome Completo e Assinatura do responsável 
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ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO 

PREGÃO Nº. 014/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 019/2019 

 
O Município de São José da Barra, com sede administrativa na Travessa Ary Brasileiro de Castro, nº. 272, 
Centro, na cidade de São José da Barra – MG, inscrito no CNPJ sob o nº. 01.616.458/0001-32, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, senhor Paulo Sérgio Leandro de Oliveira, brasileiro, casado, inscrito 
no CPF 950.474.096-00 e do RG M-7.510.571 SSP/MG, doravante denominado CONTRATANTE, e o Sr. 
(a). .............................. portador da cédula de identidade nº. ............................, expedida por .........................., 
CPF nº. ..................................,  residente e domiciliado à ..................................., em ............................., CEP 
..................................... doravante designado CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) 
....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº 
........................., tendo em vista o que consta no Processo Licitatório nº. 019/2019 e em observância às 
disposições da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, resolvem 
celebrar o presente Contrato, decorrente do Pregão nº. 014/2019, mediante as cláusulas e condições a seguir 
enunciadas. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
Parágrafo único - Constitui objeto do presente instrumento, a “Contratação de empresa especializada para 
o fornecimento de sistema informatizado de gestão de saúde pública com módulo de assistência social 
englobando cessão de direito de uso, instalação, implantação, treinamento, customização, migração, 
adequação, suporte técnico e atualização tecnológica do sistema”.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
2.1 – O Contrato terá prazo de validade de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses conforme disposto no inciso 
II do art. 57 da Lei 8.666/93. 
 
2.2 - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no Artigo nº. 78 da Lei de Licitações, o presente Contrato 
será rescindido, garantido à contratada, o contraditório e ampla defesa. 
 
2.3 – O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, conforme Artigo nº. 65 da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO 
 
3.1 – A contratada deverá realizar a implantação do sistema objeto deste Contrato nos locais indicados pelo 
contratante no prazo máximo de 60 dias contados da emissão da Ordem de Serviço, devendo o mesmo 
conter as especificações mínimas contidas no Anexo I. 
 
3.2 – A contratada ficará responsável pela manutenção no sistema que deverá compreender todas as 
atualizações, quer seja visando melhorias ou implementação de novas opções, quer seja por alterações na 
legislação incidente que motive a atualização e reprogramação dos sistemas, em prazos estabelecidos entre as 
partes. 
 
3.2.1 - Sempre que houverem novas versões e atualizações, a contratada deverá disponibilizá-las ao 
contratante, com o devido treinamento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Caso a adoção de nova versão 
gere problemas com a operacionalização dos serviços, a contratada deverá no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas providenciar a correta parametrização dos sistemas que terá como base de reinicialização a posição de 
dados anterior à atualização. 
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3.3 - A contratada deverá responder todas as consultas técnicas que lhe forem dirigidas. 
 
3.4 - Todas as informações contidas no banco de dados do sistema são de direito do contratante. 
 
3.5 – A contratada será obrigada a executar todas as solicitações efetuadas durante a vigência do Contrato. 
 
3.6 – É vedada a transferência do objeto sob qualquer forma a terceiros, e, caso ocorra à transferência, 
o Contrato será rescindido na forma da lei, com a aplicação das penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA ACEITAÇÃO DO OBJETO 
 
4.1 - O Município de São José da Barra reserva-se no direito de, a qualquer momento, recusar o recebimento 
do objeto em desacordo com as especificações exigidas, por seu conhecimento específico ou exclusivo 
critério de avaliação.  
 
4.2 - A avaliação será realizada por servidor do Município de São José da Barra ou a quem designar que por 
seus conhecimentos técnicos, observando as especificações exigidas, emitirá parecer acerca da aceitação do 
objeto.  
 
4.3 - Na eventualidade do Município de São José da Barra recusar-se a receber o objeto por estar ele em 
desacordo com as especificações exigidas, não se responsabilizará por nenhum gasto relacionado à 
substituição do mesmo.  
 
4.4 - Fica reservado ao Município o direito de vetar, a qualquer momento, o fornecimento em desacordo com 
as especificações exigidas, por seu conhecimento específico ou exclusivo critério de avaliação. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
5.1 - O objeto deste Contrato será recebido por servidores do Município de São José da Barra, que 
verificarão se o produto está em conformidade com as especificações. 
 
5.1.1 - PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação, da conformidade do objeto com as 
especificações exigidas podendo ser dispensada nos casos previstos no Artigo 74 da Lei 8.666/93. 
 
5.1.2 - DEFINITIVAMENTE, após a verificação da quantidade e qualidade exigidas, e consequente 
aceitação, o que se dará após cinco dias do recebimento provisório.  
 
CLÁUSULA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 
 
6.1 - O Município de São José da Barra acompanhará e fiscalizará toda a entrega do objeto deste Contrato, 
através de profissionais competentes, que poderão, constatando a inobservância quanto às especificações 
deste: 
 
6.1.1 – Rescindir o Contrato. 
6.1.2 - Mandar suspender a entrega do objeto. 
6.1.3 – Mandar substituir o objeto. 
6.1.4 – Suspender o pagamento. 
 
6.2 - O objeto deste Contrato, mesmo entregue e aceito definitivamente, ficará sujeito à substituição desde 
que comprovada má fé do fornecedor, bem como alterações que comprometam a integridade do objeto. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO 
 
7.1 – O preço do item objeto deste Contrato é o que consta do Anexo I que faz parte integrante deste, sendo 
que o valor total certo e ajustado para o fornecimento do objeto é de R$....... (......), a ser pago em 
conformidade com o Pregão nº. 014/2019 e cláusula seguinte deste Contrato. 
 
7.2 - O preço ofertado poderá sofrer correções para manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial do 
Contrato, na hipótese de sobrevirem fatos supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, devendo a contratada 
requerer a correção à Administração, por intermédio do Setor de Licitações, fazendo provas, depois de 
transcorrido o prazo de validade da proposta.  
 
CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO 
 
8.1 - O pagamento será efetuado em moeda corrente do país, mensalmente, até o dia 10 do mês subseqüente 
à execução do serviço, através de depósito em conta corrente da contratada, desde que apresentada a 
respectiva nota fiscal. 
 
8.2 – A contratada deverá informar junto à Nota Fiscal, o banco, a agência e a conta corrente em seu nome, 
para efetuar o depósito do pagamento.  
 
8.3 – Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 
financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preço. 
 
8.4 - Nenhum pagamento de acréscimo no preço será autorizado sem o devido aditamento contratual. 
 
CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
9.1 - A contratada será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes da execução deste Contrato.  
 
9.2 - A contratada será responsável pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração, bem 
como a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à 
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.  
 
9.3 - A contratada reconhece ao Município de São José da Barra o direito de, a critério deste, descontar dos 
pagamentos devidos, o valor de multas e demais sanções pecuniárias previstas neste Contrato.   
 
9.4 - A contratada não poderá sem anuência do Município de São José da Barra, modificar quaisquer 
especificações deste Contrato.  
 
9.5 - A contratada é obrigada a permitir e facilitar a fiscalização ou supervisão pelo Município de São José 
da Barra, da entrega, em qualquer momento, devendo prestar as informações e esclarecimentos solicitados.  
 
9.6 - A contratada é obrigada a participar ao Município a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa 
atrasar ou impedir a execução do objeto no todo ou em parte. 
 
9.7 - A contratada é obrigada a substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste Contrato em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.  
 
9.8 - A contratada deverá seguir rigorosamente as normas e padrões estabelecidos em lei, bem como 
diligenciar para que a entrega esteja em perfeitas condições, não podendo conter quaisquer vícios.  
 



     MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA 
Estado de Minas Gerais 

CNPJ: 01.616.458/0001-32 
________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
Travessa Ary Brasileiro de Castro, 272 – Centro – CEP: 37945-000 

Fone: (35) 3523-9115 / 3523-9190 - São José da Barra/MG 

9.9 - A contratada será responsável pelo deslocamento de seus profissionais, equipamentos e materiais 
necessários à execução do objeto, assim como pelas despesas de transporte, alimentação e hospedagem dos 
mesmos. 
 
9.10 – A contratada será responsável pelas despesas de implantação e manutenção do sistema.  
 
9.11 – A contratada deverá ministrar treinamento do pessoal indicado pelo contratante através de técnicos 
especializados, sendo que, após o treinamento, os usuários deverão ser capazes de operar completamente o 
sistema. 
 
9.12 - A contratada deverá manter, durante toda a execução do Contrato, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no Edital a que se refere. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
 
10.1 - Oferecer todas as informações necessárias para que a contratada possa fornecer o objeto adjudicado dentro 
das especificações. 
 
10.2 - Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados. 
 
10.3 - Designar um servidor para acompanhar a execução do objeto, nos termos do art. 67, da Lei nº. 8.666/93. 
 
10.4 - Notificar, por escrito, à contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução, fixando 
prazo para sua correção. 
 
10.5 - Fiscalizar livremente a execução, não eximindo a contratada de total responsabilidade quanto a execução 
dos mesmos. 
 
10.6 - Acompanhar a execução, podendo intervir, para fins de ajuste ou suspensão; inclusive rejeitando, no todo 
ou em parte, o objeto fora das especificações deste Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA INEXECUÇÃO, RESCISÃO E PENALIDADES. 
 
11.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão nos termos do artigo 68, com as 
consequências contratuais previstas no artigo 80 ambos da Lei 8.666/93 e artigo 6º da Lei 10519/02, e as 
previstas em Lei ou Regulamento, sem prejuízo das seguintes sanções: 
 
11.1.1 – Advertência. 
 
11.1.2 - Multa: 
 
11.1.2.1 - Na hipótese da contratada inadimplir total ou parcialmente o Contrato, a Administração poderá 
garantida prévia defesa, aplicar multa de 5% (cinco porcento), do valor total homologado, atualizado. 
 
11.1.2.2 - O Município de São José da Barra se reserva o direito de, a seu critério, descontar dos pagamentos 
devidos àcontratada, o valor da multa prevista neste Contrato.  
 
11.1.3 - Suspensão temporária de participação em Licitação, e impedimento de contratar com a 
Administração, por até 05 (cinco) anos. 
 
11.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
persistirem os motivos determinantes da punição, além do encaminhamento ao Ministério Público para 
aplicação das sanções criminais previstas nos Artigos 89 e 99 da Lei de Licitações, salvo a superveniência 
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comprovada de motivo de força maior, desde que aceito pelo Município. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
12.1 - É vedada a subcontratação do objeto deste Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA SUB-ROGAÇÃO DA CONTRATADA 
 
13.1 - Será expressamente vedada à sub-rogação da contratada, salvo o disposto na cláusula seguinte deste 
Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA OBRIGAÇÃO DOS SUCESSORES 
 
14.1 – O Contrato vincula as partes que dele participam e seus sucessores a qualquer título. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
15.1 - Os recursos necessários à execução do Contrato decorrerão de dotações próprias consignadas para o 
exercício financeiro de 2019. Nos exercícios subseqüentes, durante a vigência do Contrato, as despesas 
correrão à conta dos créditos próprios consignados à mesma dotação. 
 
Dotação Orçamentária 
 
01.06.01.10.301.1001.1916.33.90.39.00 – Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal – Setor 
Administrativo da Saúde – Atividades da Atenção Básica – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
(Ficha 101). 
 
01.06.01.10.302.1001.1918.33.90.39.00 - Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal – Setor 
Administrativo da Saúde – Atividades da Média e Alta Complexidade – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica. (Ficha 114). 
 
01.07.01.08.244.0801.1922.33.90.39.00 – Secretaria de Assistência Social – Fundo Municipal de Assistência 
Social – Atividades de Assistência Social – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. (Ficha 165). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
16.1 – Este Contrato reger-se-á de acordo com a Lei nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei nº. 8.666/93 e 
posteriores alterações, PREGÃO Nº. 014/2019 e demais disposições legais aplicáveis à espécie. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO VALOR 
 
17.1 - As partes dão ao presente Contrato o valor de R$____ (___) para fins e efeitos de direitos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESCISÃO DO CONTRATO 
 
18.1 – O presente Contrato poderá ser rescindido, de pleno direito pela Administração, quando: 
 
18.1.1 – A contratada não cumprir as obrigações constantes deste instrumento. 
18.1.2 – Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato. 
18.1.3 – Por razões de interesse públicas, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração. 
18.1.4 – A comunicação da rescisão do Contrato, nos casos previstos neste item, será feita pessoalmente ou 
por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao Processo Administrativo do 
presente Contrato. 
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_______________________________________________________________________________________ 
Travessa Ary Brasileiro de Castro, 272 – Centro – CEP: 37945-000 

Fone: (35) 3523-9115 / 3523-9190 - São José da Barra/MG 

18.1.5 – Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no Artigo 68, incisos XIII e 
XIV da Lei de Licitações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 
 
19.1 - Fica eleito o foro da comarca de Alpinópolis/MG para dirimir quaisquer dúvidas com relação a este 
Contrato, com renúncia a qualquer outro, mesmo que privilegiado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS CASOS OMISSOS 
 
20.1 - Os casos omissos serão dirimidos de acordo com a lei nº. 10.520/2002 e subsidiariamente a lei 
8.666/93 e demais disposições aplicáveis à espécie. 
 
20.2 - E, por estarem assim justos e contratados, mandaram redigir o presente Contrato em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme, vai assinado por ambas as partes devidamente 
nomeadas e qualificadas.   
 
 

São José da Barra (MG),.....................de .................... de 2019. 
 
 
 
_______________________________________ 

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA 
Paulo Sérgio Leandro de Oliveira 
Prefeito Municipal – Contratante 

_____________________________________ 
CONTRATADA 

Representante – Contratada
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