
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI       

      

 

EDITAL DE PREGÃO Nº 07/2018 

 

 

Edital de Pregão Presencial nº 07/2018 

Tipo de julgamento: menor preço Global 

Processo Administrativo nº 15/2018 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE SEBERI, no uso de suas 

atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que às 08h30min, do dia 21 de 

fevereiro de 2018, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Seberi, localizada na Av. 

Flores da Cunha, 831 se reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, designados pela Portaria nº 

01/2018, com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a Con-

tratação de empresa especializada em gerenciamento de sistemas de saúde pública, processando-

se essa licitação nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17-07-2002, e do Decreto Municipal nº 

01, de 06 de janeiro de 2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666-93. 

 

1 - DO OBJETO:  

Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa especializada em gerenciamento 

de sistemas de saúde pública, para supervisão, treinamento, capacitação e educação continuada, 

vinculada ao processo de gestão da atenção primária à saúde, efetuando o controle e avaliação 

dos dados de produção ambulatorial, Implantação, Treinamento, e fornecimento de softwares de 

atenção básica, média e alta complexidade, com implantação de estratégias de atendimento à 

população, e estratégias de gestão e controle de recursos. Conforme relacionado a seguir e des-

crito especificamente no ANEXO I: 

 

Item Quantidade UNIDA-

DE 

Descrição Valor 

Unit. De 

referên-

cia 

Valor 

Total 

de refe-

rência 

01 02 Mês 

Supervisão do processo de transmis-

são dos dados (CNES, FPO Magné-

tico, BPA, SIA) com organização da 

estrutura, equipes, profissionais, 

serviços de classificação, programa-

ção orçamentária, além da capacita-

ção de um profissional da unidade 

para dar continuidade ao trabalho 

R$ 

500,00 

R$ 

1.000,00 
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(Opcional). 

02 01 UN 

Treinamento/Reciclagem dos pro-

fissionais para utilização do sistema 

de prontuário eletrônico cidadão e-

SUS AB PEC CDS, e e-SUS AB 

Território, disponibilizado pelo mi-

nistério da saúde, além de manuten-

ções corretivas de configuração do 

sistema conforme Anexo I. 

R$ 

900,00 
R$ 900,00 

03 01 UN 

Disponibilização de softwares para 

média e alta complexidade integra-

dos (com sincronização) ao sistema 

e-SUS AB PEC CDS, e treinamento 

dos profissionais para utilização e 

gerenciamento das ferramentas, de 

forma a inserir, alterar, excluir, ge-

renciar as informações, gerar relató-

rios e atuar como gestor de informa-

ções dos sistemas: Controle de Fro-

tas, Controle de benefícios, Gestão 

de laboratório, Gestão de Tratamen-

to Fora de Domicílio, Vigilância 

Sanitária, Controle de Farmácia, 

Controle de Patrimônio, Sistema de 

mapeamento inteligente, Business 

Intelligence, Portal eletrônico, con-

forme Anexo I. 

R$ 

2.000,00 

R$ 

2.000,00 

04 12 Mês 

Manutenção mensal Remota dos 

sistemas (resolução de problemas, 

atualizações, resposta a dúvidas (e-

SUS), suporte técnico via chat (para 

todos os usuários) 8 horas por dia de 

acordo com horário de trabalho da 

unidade, realização de Backups 

Diários para todos os sistemas des-

critos. 

R$ 

900,00 

R$ 

10.800,00 

05 12 Dia 

Visita presencial para recicla-

gem/treinamento dos profissionais, 

manutenção das ferramentas in loco, 

controle e avaliação dos dados (in-

cluso custos de transporte e estadia), 

(As visitas serão realizadas e cobra-

das somente quando fora do crono-

grama, e quando solicitadas via 

ofício pela unidade, e acompanharão 

relatório técnico da visita). 

R$ 

250,00 

R$ 

3.000,00 

VALOR TOTAL  17.700,00 

Dezessete Mil e Setecentos Reais.  
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2 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

 Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 1 

deste edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelo-

pes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, 

para o que se sugere a seguinte inscrição: 

 

                        AO MUNICÍPIO DE SEBERI 

EDITAL DE PREGÃO N.º 07/2018 

ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA  

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

----------------------------------------------------------------- 

AO MUNICÍPIO DE SEBERI 

EDITAL DE PREGÃO N.º 07/2018 

ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

 

                           3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

3.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, dire-

tamente, por meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, 

que devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento 

licitatório, no interesse da representada. 

3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de 

documento de identidade. 

3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 de-

verá ser apresentada fora dos envelopes. 

3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

a) apresentar declaração de idoneidade 

b) apresentar declaração de estar de acordo com todos os termos do edital.  

c) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou asse-

melhado, deverá apresentar: 

     c.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente re-

gistrado; 

       c.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de socie-

dade comercial ou de sociedade por ações; 

        c.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em 

exercício, no caso de sociedade civil; 



 4 

        c.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os 

demais atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funci-

onamento no País; 

        c.5) registro comercial, se empresa individual. 

                                 c.6) a empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 

45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 e 

7.3, deste edital, deverão apresentar no momento do credenciamento, juntamente com a do-

cumentação, acima exigida,  Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa 

e Empresa de Pequeno Porte, do exercício vigente,  fornecida pela Junta Comercial da sede do 

licitante ou Declaração Firmada por Contador de enquadramento no Estatuto Nacional da Mi-

croempresa e Empresa de Pequeno Porte, do exercício vigente ambas as declarações deverão estar 

de acordo,  com a Instrução Normativa DRNC n° 103/2007. As sociedades simples, que não re-

gistrarem seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar Certidão de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas, atestando seu enquadramento nas hipóteses do Art. 3° da Lei Complementar 123/2006.  

        c.7) as cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita 

bruta até o limite de 4.800.000,00 ( quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefí-

cios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, discipli-

nados nos itens 6.15 à 6.18 e 7.3, deste edital, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 

15 de junho de 2007, desde que também apresentem, fora dos envelopes, no momento do cre-

denciamento, Certidão de enquadramento fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, do 

exercício vigente, ou Declaração Firmada por Contador de enquadramento no Estatuto Nacional 

da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, do exercício vigente ambas as declarações deverão 

estar de acordo com a Instrução Normativa DRNC n° 103/2007, de que se enquadram no limite 

de receita referido acima. 

d) se representada por procurador, deverá apresentar: 

 d.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do 

outorgante reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Có-

digo Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a 

outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) 

em licitação pública; ou 

 d.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da lici-

tante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para 

prática de todos os demais atos inerentes ao certame.  
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Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá 

estar acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa. 

Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma 

pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qual-

quer uma invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 

3.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, 

é obrigatória a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

 

4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das 

licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, rece-

berá os envelopes nº01 - PROPOSTA e nº02 - DOCUMENTAÇÃO. 

4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não 

será aceita a participação de nenhuma licitante retardatária. 

4.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão 

comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances ver-

bais, bem como para a prática dos demais atos do certame. 

 

                         5 - PROPOSTA DE PREÇO: 

5.1. A proposta conforme os ANEXOS I (Descritivo Específico) e III (Proposta 

de Preços), cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 (sessenta) dias, deverá ser 

apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última datada e assina-

da pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas 

ou entrelinhas, e deverá conter: 

a) razão social da empresa; 

b) descrição completa do sistema ofertado; 

c) preço unitário líquido, indicado em moeda nacional, onde deverão estar incluí-

das quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações traba-

lhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, 

ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora. 

Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes 

no preço unitário até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as de-

mais, se houver, também em eventual contratação. 
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                         6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a au-

tora da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores 

àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a 

proclamação da vencedora. 

6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subi-

tem anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer no-

vos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas 

escritas. 

6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos 

itens anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e su-

cessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da maior proposta classificada, 

até a proclamação da vencedora. 

6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado 

sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 

6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a 

palavra à licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 

6.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 60s (sessenta segundos) para 

apresentar nova proposta. 

6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

6.6.1. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a 01% (um porcento) 

6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a propo-

nente desistente às penalidades constantes no item 14 deste edital. 

6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, 

implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de 

apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será consi-

derado para efeito de ordenação das propostas. 

6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade 

entre a proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o 

pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pre-

goeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o me-

nor preço apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, 
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comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a 

respeito. 

6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitá-

veis. Será declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a propos-

ta tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o 

preço de mercado.  

6.13. Serão desclassificadas as propostas que: 

a)  não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 

b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 

c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem 

aos requisitos do item 5; 

d) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifes-

tamente inexequíveis. 

Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou 

criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta 

no que não for conflitante com o instrumento convocatório. 

6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não pre-

vistas no edital. 

6.14.1 O julgamento da proposta será de menor preço Global, todas as propostas 

deverão estar em conformidade com o anexo I e III deste edital. 

6.15. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem 

prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresen-

tadas, na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recur-

sos interpostos. 

6.16.  Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, 

previsto no art. 44, §2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurado, como critério do de-

sempate, preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as 

cooperativas que atenderem ao item 3.5 e 3.5.1, deste edital. 

6.16.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apre-

sentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam 

superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 

6.17. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte 

forma: 
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a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da 

proposta de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova 

proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada 

vencedora do certame. 

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada 

na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facul-

tada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou coo-

perativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 6.16 deste edital, a apresenta-

ção de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item. 

6.17.  Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, sa-

tisfizer as exigências do item 6.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante 

detentor da proposta originariamente de menor valor. 

6.18.  O disposto nos itens 6.16 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em 

que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pe-

queno porte ou cooperativa. 

6.19. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo to-

das e quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de 

licitações deste Município, conforme subitem 15.2 deste edital. 

6.20. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova 

data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presen-

tes. 

                        7 - DA HABILITAÇÃO: 

7.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do 

ENVELOPE Nº 02, os seguintes documentos: 

7.1.1. Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da 

Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.538-02. 

 

                      7.1.2. - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
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d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

7.1.2.1 – A licitante fica dispensada da apresentação dos documentos enumerados 

nas letras a, b, c ou d deste subitem (7.1.2), caso já tenha apresentado quando do credenciamento 

junto ao pregoeiro. 

                         7.1.3 - REGULARIDADE FISCAL: 

a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades; 

b) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de 

Débito Relativos a Tributos Federais, INSS e à dívida ativa da União);  

c)certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (página eletrônica 

www.tst.jus.br) 

d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual; 

e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da lici-

tante; 

f) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS). 

  

7.2. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro 

pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, 

após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

8 - DA ADJUDICAÇÃO: 

8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que 

ofertar o menor preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilita-

rá a licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de clas-

sificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respecti-

va licitante declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a 

proponente para que seja obtido preço melhor. 

8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclama-

rá a vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a inten-

ção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e moti-

vada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da licitante. 

http://www.tst.jus.br/
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9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

9.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a 

intenção de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de 

recurso. 

9.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem 

como o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifesta-

rem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da 

recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo. 

9.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na 

sessão pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

9.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que pra-

ticou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou 

fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro 

do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade da-

quele que houver dado causa à demora. 

 

                         10. DOS PRAZOS: 

10.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05(cinco) 

dias, convocará a vencedora para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 

10.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo 

mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respecti-

vo prazo. 

10.3 O termo inicial do contrato será o de sua assinatura e o final ocorrerá em até 48 

(quarenta e oito) meses. 

 

                         11 - DO RECEBIMENTO: 

11.1. Após o recebimento, verificada a desconformidade de algum dos produtos, a 

licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital. 

11.2. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue após a prestação 

de serviços contratada, mensalmente. 
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                      12 - DO PAGAMENTO E DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO 

           12.1. O pagamento será efetuado em até 10 dias após decorrido o mês anterior da 

locação do serviço. 

        As despesas decorrentes da aquisição de que trata este contrato correrão por conta da 

dotação orçamentária do exercício 2018. 

       O prazo de contratação se dará num período de até no máximo 48 meses, mediante 

termo aditivo, com observância do estipulado pelo artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93, devendo 

ser efetuado após a contratação da empresa. 

 

13 – DO REAJUSTE: 

Os itens objeto deste edital, não sofrerão qualquer espécie de reajuste, no período 

de 12 meses após assinatura do contrato. Decorridos os 12 meses o valor do objeto poderá ser 

reajustado pelo índice do IGP-M ou outro índice que possa vir a substituí-lo. 

 

                          14 - DAS PENALIDADES: 

14.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do 

pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penali-

dades: 

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito 

de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor 

do último lance ofertado; 

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame 

e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;  

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do 

direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o 

valor do último lance ofertado; 

d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execu-

ção e sem prejuízo ao resultado: advertência; 

e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 03(três) dias, após 

os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atua-

lizado do contrato; 



 12 

f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com 

a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante 

não adimplido do contrato; 

g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: decla-

ração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Admi-

nistração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 

14.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o ca-

so. 

14.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalida-

de ou inadimplência contratual. 

 

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

a) Toda e qualquer alteração na legislação, fica a Empresa responsabilizada pelas alterações 

e manutenção do sistema, bem como a instalação e atualização das novas versões do sistema. 

 

b) A Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu critério de necessidade, designar 

equipe para averiguação da real existência dos quesitos solicitados neste edital. 

 

c) A CONTRATADA deverá instalar somente os módulos solicitados pela Secretaria inte-

ressada. 

 

d) A contratada compromete-se a efetuar as instalações dos sistemas em até 05 (cinco) dias 

após a assinatura do contrato, mediante autorização a ser emitida pela Secretaria Municipal. 

 

e) A contratada deverá realizar a conversão do banco de dados utilizado pela Secretaria da 

Municipal, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, concomitantemente a implantação do sistema. 

 

f) A contratada deverá disponibilizar para a implantação do sistema, na sede do Município, 

equipe própria ou profissional devidamente credenciado e apto para a boa execução dos serviços 

nos prazos estipulados; 
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g) A contratada deverá garantir ao Município o bom funcionamento e desempenho do sis-

tema durante e após a implantação de cada módulo e do sistema como um todo; 

 

h) A contratada deverá fazer adaptações de campos e/ou formulários para inserção de regis-

tros de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal; 

 

i) A contratada deverá manter absoluto sigilo sobre quaisquer documentos, informações ou 

dados que tiver conhecimento ou acesso, em decorrência da execução dos serviços; 

 

j) A instalação do objeto deverá começar em cinco dias, contados da autorização de início a 

ser emitida pela Secretaria e deverá ser executada e concluída em até 5 dias. 

 

k) As garantias relativas à qualidade do produto, à prevenção e à reparação de danos são 

aquelas indicadas pela Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de defesa do Consumi-

dor), de modo especial o constante no Capítulo IV daquele diploma legal. 

 

l) O presente contrato não cobre as despesas oriundas da configuração de computadores e 

de impressoras (Ex: Windows, vírus, deleções indevidas, rede, perda de HD, troca de impressora, 

etc), bem como decorrentes do uso indevido do sistema. 

 

m) A CONTRATANTE deverá disponibilizar os respectivos equipamentos e facultar o livre 

acesso aos profissionais da CONTRATADA, bem como definir os locais onde serão realizados 

os serviços de suporte técnico de software. Deverá dar prioridade aos funcionários da empresa 

para utilização do equipamento da CONTRATANTE quando da sua permanência nas instalações 

da CONTRATANTE. 

 

n) Durante a vigência do contrato a CONTRATADA deverá fornecer sempre a versão atua-

lizada do SOFTWARE. 

 

o) A Prefeitura, quando necessário, solicitará alterações no SOFTWARE por escrito, onde a 

CONTRATADA terá a obrigação de efetuar as alterações solicitadas sem custos financeiros adi-

cionais, desde que atendendo aos módulos listados para o objeto da presente licitação; 

p) O treinamento deverá ser efetuado nas dependências do município. 
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15.1 – As despesas decorrentes da aquisição de que trata este edital correrão por 

conta de dotações orçamentárias do exercício 2018. 

15.2. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas de-

correntes de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Seberi, 

setor de licitações, sito na Av. Flores da Cunha, nº 831, ou pelo telefone (55) 37461122, prefe-

rencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para recebimento dos 

envelopes. 

15.3. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao pre-

sente pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, setor de licita-

ções. 

15.4. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça 

a realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, 

automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado. 

15.5. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na 

documentação o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone. 

15.6. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório pode-

rão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião por 

servidor da Prefeitura Municipal de Seberi ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. 

Os documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos à verificação da 

autenticidade de seus dados pela Administração. 

15.7. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência 

da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o 

valor inicial contratado. 

15.8. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

15.9. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, 

devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 

49 da Lei Federal nº 8.666-93). 

15.10. Fica eleito o Foro da Comarca de Seberi-RS,  para dirimir quaisquer lití-

gios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, 

por mais privilegiado que seja.  
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Seberi-RS, 06 de fevereiro de 2018.   

 

            

                 Marcelino Galvão Bueno Sobrinho  

Prefeito Municipal em exercício 

 

 

 

Este edital se encontra examinado e 

aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

Em___-___-_____.  

_______________________ 

Assessor(a) Jurídico(a)        
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ANEXO I 

DESCRITIVO ESPECÍFICO DOS SERVIÇOS. 

 

Contratação de empresa especializada em gerenciamento de sistemas de saúde pública, 

para supervisão, treinamento, capacitação e educação continuada, vinculada ao processo de ges-

tão da atenção primária à saúde, efetuando o controle e avaliação dos dados de produção ambula-

torial, Implantação, Treinamento, e fornecimento de softwares de atenção básica, média e alta 

complexidade, com implantação de estratégias de atendimento à população, e estratégias de ges-

tão e controle de recursos. Conforme relacionado a seguir: 

 

Item Descrição 

1. Supervisão do processo de transmissão dos dados (CNES, FPO Magnético, BPA, 

SIA) por 2 (dois) meses a fim de identificar e prevenir falha no envio das informa-

ções geradas pelos sistemas pós implantação, (organização da estrutura física (esta-

belecimentos), equipes, profissionais, serviços de classificação, programação orça-

mentária, além da capacitação de um profissional da unidade para atuar como repli-

cador das estratégias e conceitos aplicados. 

1.1 A supervisão consiste no levantamento de críticas e análise das informações de indi-

cadores, tetos, e serviços do município de acordo com as informações obtidas nos 

meios de informação do M.S. Após o levantamento o profissional deve realizar um 

relatório informando ao município as críticas e melhorias a serem realizadas, além 

de auxiliar o profissional responsável pelo controle e avaliação do município na re-

solução das críticas apresentadas, além de estar capacitando-o para atuar como repli-

cador dos conceitos repassados.   

2. Treinamento/Reciclagem dos profissionais para utilização do sistema de prontuário 

eletrônico cidadão e-SUS AB PEC CDS, e e-SUS AB Território, disponibilizado 

pelo ministério da saúde, além de manutenções corretivas de configuração do siste-

ma. 

2.1 O Treinamento/Reciclagem dos profissionais para utilização do sistema de prontuá-

rio eletrônico cidadão e-SUS AB PEC CDS, e e-SUS AB consiste na capacitação 

dos profissionais por consultor técnico com experiência na área comprovada por 

carta de capacidade técnica expedida por outro município, onde o mesmo deve com-

provar a realização de treinamentos e suporte de igual teor, por no mínimo 1 (um) 

ano, comprovando assim sua competência técnica.  

2.2 Prontuário eletrônico e-SUS PEC/CDS: A empresa deve realizar a instalação da 

ferramenta atualizada de acordo com a última versão disponível liberada pelo M.S. 

(se necessário), além de realizar a configuração de horários, conexão com 

CADSUSWEB, HORUS WEB SERVICE, configuração de profissionais levando 

em consideração as lotações disponíveis no CNES, configurações de agenda, insta-

lação da aplicação em todas as máquinas da unidade, treinamento dos profissionais 

de acordo com sua lotação e CBO, garantindo a usabilidade do sistema. (O treina-

mento deve ser registrado em ata com assinatura de todos os profissionais). 

2.3 Aplicativo Móbile e-SUS AB Território: Instalação e/ou treinamento e/ou recicla-

gem do aplicativo móbile e-SUS AB Território disponibilizado pelo DAB, para rea-

lização de visitas domiciliares das agentes comunitárias de saúde com possibilidade 
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de conexão em qualquer internet (não sendo necessário a sincronização na unidade 

de saúde). 

3 Instalação de ferramentas Web, treinamento, organização do trabalho, promovendo 

capacitação dos profissionais, com contribuições de consultor técnico especializado 

nas regras de negócio embutidas na atenção básica, média e alta, visando fortalecer 

o conhecimento dos profissionais dentro do ambiente de trabalho em cada esfera, e 

disponibilização de softwares/ferramentas WEB de Atenção básica, Média e Alta 

Complexidade, e ainda nos setores de Gestão de saúde, (esta ferramentas devem 

conectar/sincronizar com a ferramenta e-SUS PEC/CDS para facilitar o trabalho dos 

profissionais, evitando retrabalho e disseminação dos dados). Treinamento dos pro-

fissionais, Suporte técnico remoto, controle, avaliação e auxilio no envio das produ-

ções ambulatoriais geradas pelos sistemas disponibilizados, além de monitoramento 

e avaliação das informações registradas pelos profissionais;  

3.1 Software de média/alta complexidade: Gerenciamento de tratamento fora de domicí-

lio – Controle de TFD, que concede segurança para as filas de tratamento do SUS, 

gerenciando consultas, exames, intervenções cirúrgicas e outros procedimentos com: 

sistema de logs (registro eletrônico de atividades), assim registrando brevidades, 

cancelamentos e diretrizes de encaminhamentos por laudos médicos, assim impri-

mindo as TFD’S nos layouts de encaminhamento e agendamento, como também 

exportação de planilha de agendamento para as entidades que atendem o município, 

impressão de comprovante de encaminhamento e cancelamento para os munícipes, 

contendo protocolo para consultas web online, sua posição na fila, código do proce-

dimento de acordo com as tabelas indicadas no SUS, e classificando o atendimento 

conforme as cotas visando a programação pactuada integrada, com isso o sistema 

deve prevenir fraudes nas filas de tratamento, impedindo usuários do sistema que 

consigam realizar qualquer tipo de fraude, como a seleção de pacientes para atendi-

mento por afinidade. O sistema deve ter uma funcionalidade que permita realizar 

brevidades com a inserção de laudos médicos, e autorização administrativa, com o 

registro eletrônico de atividades do usuário logado e do médico solicitante, deixando 

visível no histórico do paciente. O sistema também deve imprimir relatórios estatís-

ticos de filas, por paciente, por especialidade, e por procedimento. Também deve 

permitir o encaminhamento e agendamento coletivo de tfds, facilitando o trabalho 

do profissional, e deve atender a lei 17066 da ALESC publicando as filas de espera 

conforme descrito na lei. 

3.2 Software de média/alta complexidade:  Controle de estoque de farmácia, ambulató-

rio e almoxarifado, controle de fornecimento dos fornecedores e licitações, base com 

todos os medicamentos e fornecedores do Brasil cadastrados conforme banco de 

preços em saúde, controle de grupos de controle de dispensação, controle de forne-

cimento de medicamentos contínuos, impressão de receitas por grupo, recibo térmi-

co e comprovante de retirada, como também deve fornecer opção de consulta do 

estoque on-line no portal da secretaria, e sincronização de (ENVIO, ENTRADAS, 

SAÍDAS, ACERTOS, DEVOLUÇÕES, PERDAS) com o sistema Hórus na nova 

plataforma Web Service, além de realizar o controle para o BPS, incluindo a expor-

tação de planilha de acordo com legislação vigente.. 

3.3 Software de média/alta complexidade: Gerenciamento de frotas, compreendendo o 

controle viagens, com impressão de roteiros, e disponibilização dos dados das via-

gens no portal de transparência do município, disponibilizando as viagens em tempo 

real para consulta dos cidadãos informando a viagem, data e hora de saída, motoris-

ta, destino, e vagas disponíveis; Central de custos de viagens e veículos (diárias, 

alimentação, manutenção de veículos), controle de multas, manutenções e passagens 
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e emissão de relatórios por veículos, motoristas e destinos, ainda deve realizar a in-

tegração com o DETER;   

3.4 Software de média/alta complexidade: O sistema de laboratório deve permitir a soli-

citação de exames dos mais diversos setores da unidade, como também a impressão 

e consulta de resultado e digitação da produção, que poderá ser feita diretamente no 

laboratório caso este não se encontre na unidade ou seja terceirizado, além de permi-

tir a impressão de grupos de exames e impressão de resultado via protocolo direta-

mente no portal da secretaria, deve permitir a personalização do layout de forma 

fácil.  

3.5 Software de média/alta complexidade: Módulo para vigilância sanitária contendo 

funcionalidade para criação de alvarás e guias de inspeção, como sistema de acom-

panhamento de denúncias e vistorias, além disso deve ter uma conexão para utiliza-

ção do sistema PHAROS quando necessário, mapeamento inteligente de fo-

cos/pontos estratégicos de epidemias cadastrados. 

3.6 Software de média/alta complexidade: Portal de divulgação – O portal deve oferecer 

um espaço para divulgação de notícias e eventos, com a opção de realizar upload de 

fotos, como também uma área para cadastrar a equipe de profissionais, individual-

mente, com carga horária, CBO, e foto individual, como também disponibilizar um 

espaço para divulgação das filas de tratamento fora de domicílio, exibindo as filas e 

os pacientes nela contidos, discriminados por CNS ou CPF, procedimento pelo qual 

estão aguardando, posição na fila, e previsão de atendimento com sistema de busca 

por protocolo; Divulgação das viagens em tempo real, contendo veículo horário de 

saída, motorista, e vagas utilizadas/disponíveis na viagem. Visualização em tempo 

real do estoque de medicamentos da farmácia possibilitando a população realizar 

consulta por medicamento para verificar a quantidade disponível por estabelecimen-

to; mapeamento inteligente de áreas/micro áreas, de acordo com as informações dis-

ponibilizadas pelos agentes comunitários de saúde; 

3.7 Business Intelligence: A empresa deve fornecer um sistema B.I. totalmente WEB, 

integrado com todas as ferramentas descritas acima para informações de custos de 

pacientes, produção de profissionais, gerenciamento de custos por estabelecimento, 

disponibilização de gráficos de produção de acordo com produção aprova-

da/apresentada no TABNET, sendo atualizada mensalmente, além de apresentação 

de críticas de todos os estabelecimentos. 

3.8 Mapa inteligente: Mapa do município com Georreferênciamento de todos os domicí-

lios e munícipes cadastrados, com indicadores de acompanhamento solicitados pelo 

PMAQ, além de indicadores referidos pela unidade, e acompanhamento em tempo 

real de visitas dos ACS (agente comunitário de saúde), de acordo com os envios de 

fichas CDS, sendo possível utilizar o mapa por ESF, micro área, por habitante, por 

um conjunto de habitantes, por família, ou conjunto de família.  

4 Manutenção Remota dos sistemas: (resolução de problemas, atualizações, resposta a dúvidas 

(e-SUS), suporte técnico via chat (para todos os usuários) 8 horas por dia de acordo com 

horário de trabalho da unidade. 

5 Visita presencial: para reciclagem/treinamento dos profissionais, manutenção das ferramen-

tas in loco, controle e avaliação dos dados (incluso custos de transporte e estadia), (As visi-

tas serão realizadas e cobradas somente quando solicitadas via ofício pela unidade, e acom-

panharam relatório técnico da visita). 
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ANEXO II 

MINUTA CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GE-

RENCIAMENTO DE SISTEMAS DE SAÚDE PÚBLICA 

Que entre si realizam, de um lado o Município de Seberi, Estado do Rio Grande do Sul, Órgão 

de Direito Publico, inscrito no CNPJ nº 87.613.196/0001-78, com Sede na Av. General Flores da 

Cunha 831, cidade de Seberi - RS, representada, neste ato, pelo Prefeito Municipal o Sr. MAR-

CELINO GALVÃO BUENO SOBRINHO, brasileiro, casado, agente político, portador do RG 

sob nº 1011727557 e inscrito no CPF sob nº 010.440.440-04, residente e domiciliado na Rua 

Hélio Zanatto, 196, nesta cidade de Seberi – RS, doravante denominado de CONTRATANTE, e 

de outro lado a empresa ................, estabelecida na  ......................, no município de ................, 

inscrita no CNPJ sob n.º................, neste ato representado pelo ........................, residente e domi-

ciliado na cidade de ................., inscrito no CPF sob n.º....................., doravante denominada de 

CONTRATADA, de comum acordo e com amparo legal na Lei 8.666/93 consolidada e Processo 

Administrativo Licitatório n.º 15/2018, modalidade Pregão Presencial n.º 07/2018, DECLARAM 

pelo presente Instrumento e na melhor forma de Direito, ter Justo e Contratado o objeto nas clau-

sulas e condições conforme segue: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO 

                 Constitui o objeto deste contrato a Contratação de empresa especializada em gerenci-

amento de sistemas de saúde pública, para supervisão, treinamento, capacitação e educação con-

tinuada, vinculada ao processo de gestão da atenção primária à saúde, efetuando o controle e 

avaliação dos dados de produção ambulatorial, Implantação, Treinamento, e fornecimento de 

softwares de atenção básica, média e alta complexidade, com implantação de estratégias de aten-

dimento à população, e estratégias de gestão e controle de recursos. Conforme relacionado a se-

guir e descrito especificamente no ANEXO I: 

 

Item Quantidade UNIDA-

DE 

Descrição Valor 

Unit. 

Valor 

Total 

01 02 Mês 

Supervisão do processo de transmis-

são dos dados (CNES, FPO Magné-

tico, BPA, SIA) com organização da 

estrutura, equipes, profissionais, 

serviços de classificação, programa-

ção orçamentária, além da capacita-

ção de um profissional da unidade 

para dar continuidade ao trabalho 

(Opcional). 

R$  R$  

02 01 UN 
Treinamento/Reciclagem dos pro-

fissionais para utilização do sistema 
R$  R$  
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de prontuário eletrônico cidadão e-

SUS AB PEC CDS, e e-SUS AB 

Território, disponibilizado pelo mi-

nistério da saúde, além de manuten-

ções corretivas de configuração do 

sistema conforme Anexo I. 

03 01 UN 

Disponibilização de softwares para 

média e alta complexidade integra-

dos (com sincronização) ao sistema 

e-SUS AB PEC CDS, e treinamento 

dos profissionais para utilização e 

gerenciamento das ferramentas, de 

forma a inserir, alterar, excluir, ge-

renciar as informações, gerar relató-

rios e atuar como gestor de informa-

ções dos sistemas: Controle de Fro-

tas, Controle de benefícios, Gestão 

de laboratório, Gestão de Tratamen-

to Fora de Domicílio, Vigilância 

Sanitária, Controle de Farmácia, 

Controle de Patrimônio, Sistema de 

mapeamento inteligente, Business 

Intelligence, Portal eletrônico, con-

forme Anexo I. 

R$  R$ 

04 12 Mês 

Manutenção mensal Remota dos 

sistemas (resolução de problemas, 

atualizações, resposta a dúvidas (e-

SUS), suporte técnico via chat (para 

todos os usuários) 8 horas por dia de 

acordo com horário de trabalho da 

unidade, realização de Backups 

Diários para todos os sistemas des-

critos. 

R$  R$  

05 12 Dia 

Visita presencial para recicla-

gem/treinamento dos profissionais, 

manutenção das ferramentas in loco, 

controle e avaliação dos dados (in-

cluso custos de transporte e estadia), 

(As visitas serão realizadas e cobra-

das somente quando fora do crono-

grama, e quando solicitadas via 

ofício pela unidade, e acompanharão 

relatório técnico da visita). 

R$  R$  

VALOR TOTAL   

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS PARTES INTEGRANTES 

 São partes integrantes e indesmembráveis deste Instrumento o processo administrativo nº 

15/2018 e o pregão presencial n.º 07/2018 e a proposta da Contratada. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

  O valor deste contrato é de R$ ....... (.....). 
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CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA 

          A efetivação  deverá ser realizada após a homologação e adjudicação do processo licitató-

rio.  

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

            O pagamento será efetuado em até 10 dias após decorrido o mês anterior da locação do 

serviço. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS 

As despesas decorrentes da aquisição de que trata este contrato correrão por conta das do-

tações orçamentárias do exercício 2018. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE 

            O item objeto deste edital, não sofrerão qualquer espécie de reajuste, no período de 12 

meses após assinatura do contrato. Decorridos os 12 meses o valor do objeto poderá ser reajusta-

do pelo índice do IGP-M ou outro índice que possa vir a substituí-lo. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 

            O prazo de contratação se dará num período de até no máximo 48 meses, mediante termo 

aditivo, com observância  do estipulado pelo artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93, devendo ser 

efetuado após a contratação da empresa. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

Constituem obrigações e responsabilidades do CONTRATANTE: 

Efetuar o pagamento ajustado; 

Pela emissão das requisições autorizadoras da retirada do objeto do presente contrato. 

Pelo cumprimento na forma e nas condições de pagamento estabelecido na Cláusula quinta deste 

contrato. 

           Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA: 

Pelos danos que possam  causar ao Município ou a terceiros  em qualquer caso, durante a execu-

ção do contrato, bem como  a reparação ou indenização sem ônus ao Município ou a terceiros;  
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CLÁUSULA DÉCIMA– DA INEXECUÇÃO E ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

I - A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em casos de rescisão con-

tratual ou alteração que são previstas na Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

II - Nenhuma modificação poderá ser introduzida no presente instrumento, sem o consen-

timento prévio do Município, mediante acordo escrito, obedecendo aos limites legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  – DA RESCISÃO 

Este contrato poderá ser rescindido: 

Por ato unilateral da Administração, nos casos do Inciso I a XVII do art. 78 da Lei Fede-

ral 8.666 de 21 de junho de 1993; 

Por mútuo acordo ou conveniência Administrativa, recebendo a contratada somente pelo valor 

dos serviços efetivamente realizados, não lhe sendo devido outro a  título de indenização ou 

qualquer outro título, no presente ou futuramente, sob qualquer alegação ou fundamento, Judici-

almente, nos termos da legislação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Das Penalidades; 

  A contratada, não cumprindo as obrigações assumidas neste documento ou os preceitos 

legais, sofrerá as seguintes penalidades: 

I - deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de lici-

tar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor do últi-

mo lance ofertado; 

I - executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem pre-

juízo ao resultado: advertência; 

III - executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 03(três) dias, após os quais será 

considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do con-

trato; 

IV - inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Adminis-

tração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adim-

plido do contrato; 

V - inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administra-

ção pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 
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VI - causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de ini-

doneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 

Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO 

Fica eleito o FORO da Comarca de Seberi, para dirimir dúvidas oriundas do presente 

contrato ou de sua execução, se for o caso. 

 E por estarem justos e contratados, firmam o presente juntamente com duas testemunhas, 

em três vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, para que produza os seus jurídicos e 

efeitos legais. 

 

 

                          Seberi, (RS), .............. de 2018. 

 

Marcelino Galvão Bueno Sobrinho 

Prefeito Municipal em exercício 

 

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

CONTRATADA 

 

Testemunhas:  

1 _______________________________       ,         2__________________________ 

De acordo em data supra. 

Assessoria Jurídica 
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ANEXO III- MODELO DE PROPOSTA, COM DECLARAÇÕES DA PROPONENTE 

 

À Prefeitura Municipal de Seberi; 

 

Ref.: Pregão Presencial nº 07/2018 –Processo Administrativo Licitatório nº 15/2017. 

 

Apresentação de Proposta Comercial e de declarações 

 

RAZÃO SOCIAL  

CNPJ  

ENDEREÇO  

FONE/FAX  

CONTATO  

 

Tem a presente a finalidade de apresentar-lhes a nossa proposta para a contratação 

de empresa especializada em gerenciamento de sistemas de saúde pública, para supervisão, trei-

namento, capacitação e educação continuada, vinculada ao processo de gestão da atenção primá-

ria à saúde, efetuando o controle e avaliação dos dados de produção ambulatorial, Implantação, 

Treinamento, e fornecimento de softwares de atenção básica, média e alta complexidade, com 

implantação de estratégias de atendimento à população, e estratégias de gestão e controle de re-

cursos. Conforme relacionado a seguir e descrito especificamente no ANEXO I: 

 

Item Quantidade UNIDA-

DE 

Descrição Valor 

Unit. 

Valor 

Total 

01 02 Mês 

Supervisão do processo de transmis-

são dos dados (CNES, FPO Magné-

tico, BPA, SIA) com organização da 

estrutura, equipes, profissionais, 

serviços de classificação, programa-

ção orçamentária, além da capacita-

ção de um profissional da unidade 

para dar continuidade ao trabalho 

(Opcional). 

R$  R$  

02 01 UN 

Treinamento/Reciclagem dos pro-

fissionais para utilização do sistema 

de prontuário eletrônico cidadão e-

SUS AB PEC CDS, e e-SUS AB 

Território, disponibilizado pelo mi-

nistério da saúde, além de manuten-

ções corretivas de configuração do 

R$  R$  
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sistema conforme Anexo I. 

03 01 UN 

Disponibilização de softwares para 

média e alta complexidade integra-

dos (com sincronização) ao sistema 

e-SUS AB PEC CDS, e treinamento 

dos profissionais para utilização e 

gerenciamento das ferramentas, de 

forma a inserir, alterar, excluir, ge-

renciar as informações, gerar relató-

rios e atuar como gestor de informa-

ções dos sistemas: Controle de Fro-

tas, Controle de benefícios, Gestão 

de laboratório, Gestão de Tratamen-

to Fora de Domicílio, Vigilância 

Sanitária, Controle de Farmácia, 

Controle de Patrimônio, Sistema de 

mapeamento inteligente, Business 

Intelligence, Portal eletrônico, con-

forme Anexo I. 

R$ R$ 

04 12 Mês 

Manutenção mensal Remota dos 

sistemas (resolução de problemas, 

atualizações, resposta a dúvidas (e-

SUS), suporte técnico via chat (para 

todos os usuários) 8 horas por dia de 

acordo com horário de trabalho da 

unidade, realização de Backups 

Diários para todos os sistemas des-

critos. 

R$  R$  

05 12 Dia 

Visita presencial para recicla-

gem/treinamento dos profissionais, 

manutenção das ferramentas in loco, 

controle e avaliação dos dados (in-

cluso custos de transporte e estadia), 

(As visitas serão realizadas e cobra-

das somente quando fora do crono-

grama, e quando solicitadas via 

ofício pela unidade, e acompanharão 

relatório técnico da visita). 

R$  R$  

VALOR TOTAL   

 

                  1.         Em consonância com os documentos licitatórios, declaramos: 

1.1 Que nos comprometemos efetuar o objeto deste processo licitatório, nas con-

dições exigidas no Edital e Anexo I – Descrição específica; 

1.2 Que o prazo de validade da presente proposta comercial é de 60 (sessenta) di-

as; 

1.3 Que todas as despesas com a preparação e apresentação da presente proposta 

correrão unicamente por nossa conta; 

1.4 Que reconhecemos à Prefeitura Municipal de Seberi o direito de aceitar ou re-

jeitar todas as propostas, sem que assista qualquer direito indenizatório às pro-

ponentes; 
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1.5 Que a apresentação desta proposta considerou o pleno conhecimento das con-

dições locais que servirão de base para a execução do objeto a ser Contratado. 

1.6 Que o preço ofertado fixo e irreajustável, perfazendo o total de 

R$...............................(..........................................................). 

 

                  2.        Cabe-nos declarar, ainda, sob as penalidades da lei: 

 

2.1 Que os dirigentes sócios e gerentes da empresa da qual somos representantes 

credenciados, não mantêm vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal 

de Seberi. 

2.2 Que a empresa da qual somos representantes credenciados, não está sendo pu-

nida com suspensão temporária nem com declaração de inidoneidade para lici-

tar ou contratar com a Administração. 

 

 

                   

___________________, ____ de _____________ de _______. 

 

   

 

____________________________________________________________ 

Denominação social ou carimbo com assinatura do representante legal 


