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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL Nº 019/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2020 

 

Razão Social: 

CNPJ Nº: 

Endereço: 

E-mail: 

Cidade: UF:  

Telefone/fax: 

Pessoa/contato: 

 

Recebemos, através do Departamento de Licitações da Prefeitura 

Municipal de Araponga/MG, nesta data, cópia do instrumento convocatório 

da licitação acima identificada.  

 

Local: _______________________, ______ de ___________________ de 2020. 

 

_______________________________ 

Assinatura  

Senhor Licitante, 

 Visando comunicação futura entre essa Prefeitura Municipal e esta 

empresa, solicitamos de Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do 

edital e remeter ao Setor de Licitação para o seguinte E-mail: 

arapongalicitacao@gmail.com - A não remessa do recibo exime o Setor de 

Licitação da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento 

convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.  

 

 Araponga/MG, 10 de fevereiro de 2020.  

 

Admilso Antonio da Silva 

Pregoeiro 

 

mailto:arapongalicitacao@gmail.com
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 019/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 032/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2020 

 

 

Pelo presente EDITAL, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA, 

situada à Praça Manoel Romualdo de Lima, 221, centro, na cidade de 

Araponga, inscrita no CNPJ sob o nº 18.132.167/0001-71, isenta de Inscrição 

Estadual, por intermédio de seu Pregoeiro o Sr. Admilso Antonio da Silva, 

designado pela Portaria nº 1171/2020, realizará a licitação na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL, pelo tipo menor preço GLOBAL por LOTE, objetivando 

a contratação de empresa especializada, destinada à locação de software de 

gestão de saúde, atenção básica para agentes de saúde e endemias, tudo em 

conformidade com o anexo I, destinados à atender a demanda da Secretaria 

Municipal de Saúde. 

 

O pregão terá como Equipe de Apoio, as servidoras mencionadas no art. 2º do 

Decreto 2.949/2020 da Prefeitura Municipal de Araponga/MG, e será regido 

pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, pela Lei Federal no  8.666, de 

21/06/93, pelas Leis Complementares nº 123, de 14/12/2006 e Lei nº 

147/2014, pelo Decreto municipal e subsidiariamente pelas demais normas 

pertinentes e pelas condições fixadas neste presente Edital. 

 

1 - OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada, 

para instalação de software de Solução de Tecnologia da Informação (TI) 

Integrada para Gestão de Saúde Pública – Atenção Básica e Vigilância à Saúde, 

incluindo o fornecimento dos equipamentos de uso pessoal pelo sistema de 

comodato com a devida licença de uso do software. Será de inteira 

responsabilidade da licitante, os serviços de instalação/implantação do 

sistema, treinamento dos usuários, manutenção e suporte técnico, assim como 

a preparação dos dispositivos móveis necessários para a permitir o 

processamento da coleta de dados em atendimento às demandas da Secretaria 

Municipal de Saúde deste Município de Araponga/MG, conforme especificações 

constantes do Anexo I e Anexo I-A Termo de Referência. 

 

1.2. Trata-se a princípio de processo licitatório para a contratação de LOTE 

com valor estimado inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) por LOTE. 
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1.2.1.  Desta forma, preceitua o art. 47, c/c art. 48 da Lei Complementar 

123/2006, que a administração pública deverá conceder tratamento 

diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno 

porte em licitações cujo valor do item seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais), devendo nestes casos, realizar processo licitatório exclusivo para a 

participação de empresas enquadradas nas modalidades MEI, ME e/ou EPP, 

nos termos do inciso I do art. 48 da Lei Complementar 123/2006, objetivando a 

promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e 

regional. 

1.2.2.  Ocorre que, diante da análise dos objetos deste certame, não foi possível 

comprovar a existência de fornecedores competitivos enquadrados como MEI, 

ME e/ou EPP, sediados neste município de Araponga/MG. Desta forma, tendo 

em vista não haver neste município de Araponga/MG, nenhuma empresa que 

comercialize os objetos deste certame, hão há motivos para se aplicar a 

exclusividade, eis que isso poderá trazer prejuízos ao erário.  

1.2.3. Desta forma, fica o presente processo aberto à ampla concorrência, 

buscando assim, o menor preço possível e vantajoso para a municipalidade. 

1.3 - Constituem anexos do presente edital, dele fazendo parte integrante: 

- Anexo I – Relação de itens, especificações e condições comerciais; 

- Anexo I-A – Termo de Referência;  

- Anexo II - Modelo de credenciamento 

- Anexo III - Modelo de proposta comercial; 

- Anexo IV - Modelo de declarações; 

- Anexo V – Minuta do Contrato; e  

- Anexo VI – Declaração de empresa enquadrada como MEI, ME ou EPP. 

 

2 – DA DATA DA SESSÃO PÚBLICA 

A sessão pública de abertura deste certame ocorrerá no dia, horário e local 

especificado abaixo: 

 

DIA: 28/02/2020 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA 
Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221 
36.594-000 – Araponga – MG 
Tel.: (31) 3894-1100 
www.araponga.mg.gov.br 
e-mail: arapongalicitacao@gmail.com 

  
 

 

HORÁRIO: 15h00min (quinze horas) 

 

APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES: Dia 

28/02/2020 de 14h30min (quatorze horas e trinta minutos) às 15h00min 

(quinze horas). 

ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO: Dia 28/02/2020 às 

15h00min (quinze horas). 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO: No Setor de Licitações da Prefeitura 

Municipal de Araponga/MG, situado na Praça Manoel Romualdo de Lima, nº 

221, Bairro Centro, na cidade de Araponga/MG, CEP: 36594-000. 

Não havendo expediente na data supracitada, a data limite para recebimento 

das propostas comerciais e a abertura da sessão estarão prorrogadas para o 

primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário. 

 

CONSULTAS DO EDITAL E ESCLARECIMENTOS: No Setor de Licitações da 

Prefeitura Municipal de Araponga/MG, situado na Praça Manoel Romualdo de 

Lima, nº 221, Bairro Centro, na cidade de Araponga/MG, CEP: 36594-00, ou 

pelo telefone (0xx31) 3894-1100. 

As empresas e/ou representantes que adquirirem o instrumento convocatório 

se obrigam a acompanhar as publicações referentes ao processo por solicitação 

de informações via telefone a Comissão Permanente de Licitação, por 

publicações no jornal Minas Gerais, no Diário Oficial do município “Quadro de 

Avisos” ou no Site: www.araponga.mg.gov.br, quando for o caso, com vista a 

possíveis alterações e avisos. 

 

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar desta licitação todas e quaisquer empresas 

especializadas do ramo (objeto contratual previsto no contrato social da 

empresa) que atendam às condições estabelecidas neste edital, aplicando no 
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que couber a Lei Complementar 123/2006 e 147/2014, com observância ao 

item 1.2 deste Edital. 

3.2. Não poderão participar desta licitação, empresas que se enquadrarem em 

uma ou mais das seguintes situações: 

a) que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com esta 

administração pública; 

b) Quem estiver sobre processo de falência ou concordata, concurso de 

credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no 

país; 

c) possuam como diretores, responsáveis técnicos ou sócios, servidor, 

empregado ou ocupante de cargo comissionado dos órgãos do Município de 

Araponga; 

d) estejam constituídas sob a forma de consórcio; 

e) encontrem-se sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou 

jurídicas. 

 

3.2.1. Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa 

proponente, sob pena de responsabilidades administrativas e penais cabíveis, 

conforme legislação vigente. 

 

4 – DA DISPONIBILIDADE E AQUISIÇÃO DO EDITAL 

4.1. Para consulta e conhecimento, os interessados poderão adquirir o Edital 

completo do certame e Anexos no seguinte endereço: 

4.1.1. arapongalicitacao@gmail.com, www.araponga.mg.gov.br 

4.1.2. No Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Araponga/MG, na 

Praça Manoel Romualdo de Lima, nº 221, Bairro Centro, na cidade de 

Araponga/MG, CEP: 36594-000. 

 

5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOS DOCUMENTOS 

DE HABILITAÇÃO 

5.1. A proposta comercial e os documentos de habilitação de cada licitante 

deverão ser apresentados em envelopes distintos, indevassáveis e colados, sob 

pena de desqualificação, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 

 

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE 

“ENVELOPE 1 – PROPOSTA COMERCIAL” 

PREGÃO PRESENCIAL N. º 017/2020 

http://www.araponga.mg.gov.br/
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2020 

 

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE 

“ENVELOPE 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 

PREGÃO PRESENCIAL N. º 017/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2020 

 

5.2. Os referidos envelopes deverão ser entregues junto ao Departamento de 

Licitações, diretamente ao Pregoeiro, na sessão pública de abertura deste 

certame, no dia, horário e local indicado no item “2” deste instrumento. 

 

5.3. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA/MG não se responsabilizará 

por envelopes de “Proposta Comercial” e “Documentos de Habilitação” 

entregues diferentemente do exigido no item anterior ou envelopes entregues ou 

protocolizados fora do prazo ou a outro setor ou pessoa. 

 

6 – DO CREDENCIAMENTO 

6.1. O pregoeiro, no dia, local e horário, designados para a sessão pública, 

procederá ao credenciamento dos interessados na licitação. 

6.2. O horário do credenciamento será de 14h30min às 15h00min do dia 

28/02/2020, impreterivelmente, e será efetuado conforme a ordem de chegada 

dos interessados. 

6.2.1. Vencido esse prazo, o Pregoeiro declarará encerrado o credenciamento, 

momento que, não mais será aceito novos proponentes, iniciando-se, em 

seguida à abertura da sessão pública. 

6.3. No início da sessão pública de realização do pregão, o representante do 

licitante deverá se apresentar para credenciamento, junto ao Pregoeiro, 

devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame 

e a responder pelo licitante, devendo ainda identificar-se, exibindo a Cédula de 

Identidade ou outro documento equivalente. 
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3.4. Para manifestar-se nas fases do procedimento licitatório, o representante 

único do proponente participante, deverá apresentar-se ao Pregoeiro, quando 

convocado para credenciamento, devidamente munido de documento de 

identidade, observando o que se segue nos itens seguintes: 

3.4.1. No caso de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa 

licitante, deverá ser apresentado cópia do Estatuto ou Contrato Social 

juntamente com as alterações que comprovem sua capacidade de representação 

legal, com expressa previsão dos poderes para exercício de direitos e assunção 

de obrigações. Em caso de administrador eleito em ato apartado, deverá ser 

apresentada cópia da ata de reunião ou assembleia em que se deu a eleição. 

3.4.2. No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração 

outorgada pelo representante legal da licitante, deverá ser apresentada no 

momento do credenciamento, cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, 

acompanhado da última alteração estatutária ou contratual ou ata de eleição 

da Diretoria em exercício, no qual estejam expressos os poderes do signatário 

para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura 

e cópia do documento de identidade do signatário com assinatura na 

procuração igual à do documento de identidade. 

3.4.3. O documento de credenciamento deverá obedecer ao modelo do Anexo II. 

3.4.4. Apresentação de declaração de que a empresa não possui fatos 

impeditivos em nenhum órgão público das esferas federais, estaduais e 

municipais. O documento de declaração deverá obedecer ao modelo do Anexo 
IV. 

3.4.5. Apresentação da declaração de que aceita todos os termos do edital e que 

cumpre plenamente os requisitos do mesmo para habilitação. O documento de 

declaração deverá obedecer ao modelo do Anexo IV. 

 

3.4.6. Cópia do RG e CPF do representante da empresa perante a Sessão 

Pública. 

 

3.4.7. O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto ao 

pregoeiro implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção 

de sua capacidade legal para realização das transações inerentes ao pregão 

presencial. 

3.4.8. Em se tratando de empresa enquadrada na modalidade MEI, ME ou 

EPP, a proponente deverá apresentar Declaração de enquadramento na 

respectiva modalidade, conforme modelo constante no anexo VI. 

3.4.9. O participante que no ato de credenciamento, não preencher os 

requisitos necessários para representar a empresa licitante, ficará 
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terminantemente proibido de ofertar lances e manifestar em nome da empresa, 

na fase apropriada, uma vez que a finalidade do credenciamento é somente 

para tal ordem. 

3.4.9.1. O interessado que não tiver o credenciamento deferido, terá o direito 

tão somente de assistir a Sessão Pública, desde que o faça de forma ordeira e 

respeitosa. 

 

7 – DA PROPOSTA COMERCIAL 

7.1. A proposta comercial deverá ser apresentada em uma via, 

datilografada/digitada, sem rasuras, emendas, borrões, ressalvas, entrelinhas 

ou outras omissões que dificultem o seu entendimento e assinada pelo 

representante legal da empresa. Dela deverá constar obrigatoriamente, sob 

pena de desclassificação, as seguintes informações: 

a) Razão Social, número do CNPJ, endereço e e-mail da empresa proponente; 

b) Descrição do objeto ofertado, conforme especificações constantes no Anexo I 

deste edital, incluindo, PREÇO UNITÁRIO E PREÇO TOTAL DE CADA ITEM 

cotado, sob pena de desclassificação. 

b.1) Caso haja a necessidade, poderá ser exigido da licitante 

vencedora, apresentação do sistema, sendo concedido à 

mesma, o prazo de 05 (cinco) dias úteis para realizar junto à 

Secretaria Municipal de Saúde, a apresentação de todas as 

ferramentas do sistema a ser oferecido, devendo a Secretaria 

Municipal de Saúde, manifestar sobre a aceitabilidade ou não 

do sistema oferecido. 

c) A proposta comercial deverá referir-se à todos os itens constantes no 

referido LOTE, sob pena de desclassificação. 

d) Prazo de validade da proposta, não inferior a 90 (Noventa) dias; 

e) Assinatura do representante legal. 

7.3. Propostas que possuírem pequenas incorreções que não acarretem lesões 

ao direito das demais licitantes poderá ser retificadas pelo representante legal 
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da empresa ou seu mandatário na sessão pública do pregão, após autorização 

do pregoeiro. 

7.4. Só serão admitidas propostas que ofertem apenas um preço para cada item 

do objeto desta licitação. 

7.5. A apresentação da proposta por parte da licitante significa pleno 

conhecimento e integral concordância com os Títulos e condições deste edital e 

total sujeição à legislação pertinente. 

7.6. As propostas comerciais deverão ser apresentadas no padrão do modelo 

constante do Anexo III deste edital. 

7.7. Propostas apresentadas sem prazo de validade ou com prazo de validade 

inferior ao exigido no item 7.1 “d” deste edital, serão consideradas, 

desclassificadas.  

7.8. O preço deverá ser cotado considerando todas e quaisquer despesas 

relacionadas ao objeto, tais como, instalação do software, treinamento, 

manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, manutenção e/ou 

atualização do sistema, substituição de equipamento necessário, viagens, 

alimentação, transporte de equipamentos e/ou materiais, estadia, encargos 

fiscais, trabalhistas e previdenciários, dentre outras despesas correlatas à 

implantação e uso do software, disponibilidade de atendimento por meio de 

telefone, e-mail, whatsapp.  

7.9. A empresa deverá entregar os equipamentos, realizar a implantação do 

sistema e realizar o treinamento dos usuários, no prazo de até 15 (quinze) dias 

a contar da data de emissão da ordem de serviço emitida pelo Setor de 

Compras. 

7.9.1. Fica facultado à empresa, realizar visita in loco junto à Secretaria 

Municipal de Saúde, afim de verificar as condições locais e do pessoal, não 

cabendo em hipótese alguma complementação de valores para a execução dos 

serviços.  

7.10. A não execução do objeto no prazo e condições acima mencionadas, 

esta será notificada para sua regularização e justificativas no prazo de 
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05 (cinco) dias úteis, sob pena de desclassificação e aplicação das 

sanções cabíveis 

 

– DA HABILITAÇÃO 

– Regularidade Jurídica: 

8.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

8.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por 

ações, acompanhado do documento de eleição de seus administradores; 

8.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de 

prova da diretoria em exercício; 

8.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir;  

8.1.5. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

8.1.6. Alvará de localização e funcionamento válido na data de abertura do 

certame; 

8.1.7. Certidão de Concordata, Falência ou em Recuperação Judicial 

devidamente atualizada, válida da data de abertura do certame;  

8.1.8. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados, através de índices oficiais, 

quando encerrado a mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 

proposta; 

8.1.9. Atestado de Capacidade Técnica, fornecidos por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, comprovando que já forneceu satisfatoriamente serviços 

compatíveis com o objeto desta licitação, incluindo a integração com o e-SUS, 

contendo nome da empresa / órgão contratante e nome do responsável pelo 

mesmo; 
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8.1.9.1 O Atestado deverá ser acompanhado de cópia autenticada do Contrato 

de Prestação de Serviço que o originou; e 

8.1.10. Portfólio com a descrição das funcionalidades e ferramentas existentes 

na plataforma do sistema.  

 

8.2 – REGULARIDADE FISCAL: 

8.2.1. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

- FGTS; 

8.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal 

do domicílio ou sede da empresa licitante. 

8.2.3. CNDT (Certidão Negativa Débitos Trabalhista). 

 

8.3 – Juntamente com os documentos referidos nesta cláusula serão 

apresentados para fins de habilitação, Declarações, assinadas pelo 

representante legal da empresa, firmadas sob as penas da lei: 

8.3.1. De que a empresa não se acha declarada inidônea para licitar e contratar 

com o Poder Público ou suspensa do direito de licitar com o Poder Público; 

8.3.2. De que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 anos 

realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a 

menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 

8.666/93 (com redação dada pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999), 

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei. 

8.3.3. De disponibilidade de recursos humanos e materiais, equipamentos, 

ferramentas necessários ao cumprimento do objeto desta licitação, assinada 

pelo representante legal da empresa. 

8.3.4. As declarações deverão ser apresentadas conforme modelo 

constante do Anexo IV deste ato convocatório. 

8.4 – Os documentos necessários ao credenciamento, bem como à habilitação 

poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia (legível) 

autenticada por Cartório competente, ou ainda ser autenticado pela Pregoeira 

na sessão pública do respectivo Pregão, mediante a apresentação do original. 
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8.5. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte esta deverá 

apresentar os documentos de regularidade fiscal, mesmo que apresentem 

alguma restrição, caso seja adjudicatária deste certame, nos termos do art. 42 

da Lei Complementar n°. 123/2006; 

8.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida 

neste edital, será assegurado à microempresa ou empresa de pequeno porte 

adjudicatária deste certame o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 

momento em que for declarada a vencedora, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa; 

8.7. A falta de regularização da documentação no prazo previsto neste Edital 

implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas no art. 81 da Lei n°. 8.666/93, sendo facultada à Administração 

convocar o segundo melhor lance; 

8.8. O pregoeiro e a equipe de apoio, em caso de dúvidas, efetuarão consulta ao 

sítio da Receita Federal na internet para certificação sobre a regularidade da 

inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, em 

observância à Instrução Normativa da SRF nº. 200, de 13/09/2002, 

confirmando, ainda, a autenticidade dos demais documentos extraídos pela 

internet, junto aos sítios dos órgãos emissores, para fins de habilitação; 

8.9. Procedida à consulta, serão impressas declarações 

demonstrativas/comprovantes da situação do licitante que serão juntados aos 

autos do processo licitatório. 

8.10. A qualquer momento, o Pregoeiro poderá realizar diligencia quanto 

aos documentos apresentados já autenticados, inclusive exigir a 

apresentação de originais no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de 

inabilitação. 

 

9 – DA SESSÃO PÚBLICA 

9.1. Encerrado o prazo de credenciamento, o Pregoeiro declarará aberta à 

sessão pública, recebendo, exclusivamente, dos participantes devidamente 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA 
Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221 
36.594-000 – Araponga – MG 
Tel.: (31) 3894-1100 
www.araponga.mg.gov.br 
e-mail: arapongalicitacao@gmail.com 

  
 

credenciados os envelopes contendo a proposta comercial e os documentos de 

habilitação, respeitando-se a ordem de credenciamento efetuada. 

9.2. Classificação das propostas comerciais 

9.2.1. Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas e 

verificado o atendimento à todas as especificações e condições estabelecidas 

neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que 

estiverem em desacordo. 

9.2.2. O pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço global por 

LOTE e aqueles que tenham apresentado propostas em valores superiores em 

até 10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para participarem dos 

lances verbais. 

9.2.3. Se não houver, no mínimo, três propostas de preços nas condições 

definidas na cláusula anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas 

subseqüentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos 

lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas 

apresentadas. 

 

9.3. Lances Verbais 

9.3.1. Aos licitantes classificados, será dada a oportunidade para nova disputa, 

por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a 

partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais. 

9.3.2 - Como critério de desempate, fica estabelecida a preferência de 

contratação para os microempreendedores individuais, microempresas e 

empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar Federal n. 123, 

de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar 147/2014. 

9.3.2.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pelas MEI, ME e EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 

superiores à proposta mais bem classificada. 

9.3.3 - Para efeito do disposto no subitem 9.3.2, ocorrendo o empate, proceder-

se-á da seguinte forma: 
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9.3.3.1 - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 

certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  

9.3.3.2 - não ocorrendo contratação da MEI, ME ou EPP, na forma do subitem 

9.3.2.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 

hipótese do mesmo subitem, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito; 

9.3.3.3 - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEI, ME ou 

EPP que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.3.2.1, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 

apresentar melhor oferta. 

9.3.4. - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 9.3.3, 

o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 

do certame. 

9.3.5. - O disposto no subitem 9.2 somente se aplicará quando a melhor oferta 

inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno 

porte. 

9.3.5. Se 02 (duas) ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, 

ficarem empatadas, será realizado sorteio em ato público, para definir a ordem 

de apresentação de lances. 

9.3.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo 

pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na 

manutenção do último preço apresentado pelos licitantes, para efeito de 

posterior ordenação das propostas. 

9.3.7. O valor de decréscimo dos lances será determinado pelo pregoeiro na 

sessão pública do pregão. 

9.4. Julgamento 

9.4.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL ofertado por 

LOTE, e as especificações técnicas e demais condições definidas neste Edital.  

(Ver Anexo I). 
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9.4.2. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o 

Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto 

e valor, decidindo motivamente a respeito. 

9.4.2.1. Caso não se realizem lances verbais será verificada a conformidade 

entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação. 

9.4.2.2. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos 

do edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, 

esta poderá ser aceita. 

9.4.3. Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo 

a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para 

confirmação das suas condições de habilitação. 

9.4.4. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias será declarado 

o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou 

proposta. 

9.4.5. Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às 

exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, 

verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de 

habilitação do proponente, na ordem de classificação, até a apuração de uma 

proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo proponente declarado 

vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital, para o qual apresentou 

proposta. 

9.4.6. Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro poderá 

negociar para que seja obtido um melhor preço. 

9.5. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados 

todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será 

assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes ao final da 

Sessão. 

9.6. Havendo interesse de algum licitante em interpor recursos, serão 

recolhidos os envelopes de habilitação de todos os participantes, até o 

julgamento dos recursos. 
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9.7. O pregoeiro devolverá os envelopes de “documentos de habilitação”, 

inviolados, nos seguintes casos: 

9.7.1. após a decisão dos recursos, os licitantes julgados desclassificados em 

todos os itens; 

9.7.2. após o efetivo encerramento do contrato; 

 

10 – DO DIREITO DE IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS 

10.1. Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer 

cidadão ou licitante, no prazo de 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para 

recebimento das propostas, dirigidas à pregoeira da Prefeitura Municipal de 

Araponga/MG, devendo ser protocolizada a via original junto ao Setor de 

licitações da Prefeitura Municipal de Araponga/MG, situado na Praça Manoel 

Romualdo de Lima, nº 221, Bairro Centro, na cidade de Araponga /MG. 

10.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá imediata e 

motivadamente, manifestar a intenção de recorrer. 

10.3. A síntese do recurso será lavrada em ata, sendo concedido prazo de 03 

(três) dias para apresentação das razões de recurso, ficando os demais 

licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número 

de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos. 

10.4. O licitante poderá também apresentar as razões no ato do pregão, as 

quais serão reduzias a termo na respectiva ata, ficando todos os demais 

licitantes desde de logo intimados para apresentar contra-razões no prazo de 03 

(três) dias, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dos autos. 

10.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará a 

decadência do direito de recurso. 

10.6. Os recursos deverão ser decididos no prazo de cinco dias úteis. 

10.7. O acolhimento de recuso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento 
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10.8. O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de 

avisos desta Instituição e comunicado a todos os licitantes via E-mail 

cadastrado na Proposta. 

 

11 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da 

licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela 

Autoridade Competente. 

11.2. Decididos os recursos por ventura interpostos, e constatada a 

regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o 

objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório. 

 

12 – DA ASSINATURA DO CONTRATO 

12.1. Fica o licitante vencedor convocado a assinar o Contrato Administrativo, 

no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Araponga/MG, situado na 

praça Manoel Romualdo de Lima, nº 221, Bairro Centro, na cidade de 

Araponga/MG, em até 03 (três) dias úteis a contar da data da devida 

comunicação, a qual ocorrerá por meio de publicação no site: 

www.araponga.mg.gov.br. 

12.2. Todavia, havendo E-mail cadastrado na proposta do licitante, o 

Departamento de Licitação encaminhará neste, a Contrato para que no prazo 

de 03 (três) dias úteis a empresa efetue a impressão da mesma em 02 (duas) 

vias, assine, e encaminhe aos cuidados da Pregoeira deste município de 

Araponga/MG, no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Araponga/MG 

(DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES).  

12.2.1. O não comparecimento da empresa para assinatura do Contrato no 

prazo determinado no item 12.1 ou o não envio do Contrato devidamente 

assinado no prazo determinado no item 12.3, acarretará a “desclassificação” 

da empresa e consequentemente a convocação dos demais licitantes na 

respectiva ordem de classificação, para em querendo, assinar o Contrato. 

http://www.araponga.mg.gov.br/
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 12.2. Qualquer solicitação da empresa vencedora decorrente dessa licitação, 

deverá ser enviada exclusivamente ao Setor de Licitação, dirigida à Pregoeira 

Oficial para as providências necessárias. 

12.3. O objeto deverá ser prestado de forma parcial, à contar da data de 

assinatura do Contrato, mediante solicitações parciais, não se admitindo 

exigência de pedido mínimo. 

 

13 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1. A recusa do adjudicatário em assinar o Contrato no prazo e condições 

estabelecido pelo CONTRATANTE, bem como o atraso e a inexecução parcial ou 

total do objeto e/ou do Contrato, caracterizarão descumprimento da obrigação 

assumida e permitirão a aplicação das seguintes sanções pelo CONTRATANTE. 

13.1.1. Advertência, que será aplicada sempre por escrito; 

13.1.2. Multas; 

13.1.3. Rescisão unilateral do Contrato sujeitando-se a CONTRATADA ao 

pagamento de indenização ao CONTRATANTE por perdas e danos; 

13.1.4. Suspensão temporária do direito de licitar com a Prefeitura Municipal 

de Araponga; 

13.1.5. Indenização ao CONTRATANTE da diferença de custo para contratação 

de outro licitante; 

13.1.6. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 

Administração Pública, no prazo não superior a 05 (cinco anos). 

13.2. A multa será aplicada a razão de 0,1% (um décimo por cento) por dia de 

atraso no fornecimento dos materiais, sobre o valor total dos materiais. 

13.3. O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% 

(dez por cento) do valor do Contrato. 

13.4. As sanções previstas neste capítulo poderão ser aplicadas 

cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada 

ampla defesa ao CONTRATADO, no prazo de cinco dias úteis a contar da 

intimação do ato. 

13.5. Extensão das penalidades 
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13.5.1. A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a 

Administração Pública poderá ser também aplicada àqueles que: 

a) retardarem a execução do pregão; 

b) demonstrarem não possui idoneidade para contratar com a Administração; e 

c) fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 

 

14 – DO PAGAMENTO 

14.1. O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será 

efetuado de forma mensal, no prazo de até 30 (trinta) dias do mês subsequente 

aos serviços efetivamente prestados, pagamento este que será efetuado 

mediante apresentação de Nota Fiscal, assinada pelo responsável pelo 

acompanhamento dos serviços. 

14.2. Caso seja constatado que a empresa não realizou a prestação de serviços 

conforme determinado, esta será notificada para regularizá-lo no prazo de até 

05 Cinco) dias úteis, sob pena de rescisão unilateral do Contrato, além da 

suspensão do pagamento da respectiva Nota Fiscal, até a regularização do 

pedido. 

14.3. A dotação orçamentária destinada ao pagamento dos objetos licitados 

está previsto e indicado no processo, pela área competente da Prefeitura 

Municipal de Araponga/MG, sob os números: 02.03.10.301.0075.2.035 

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA – 3.3.90.39 Outros Serviços 

de Terceiros - Pessoa Juridica ficha 135. 

 

15 – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

15.1. Os serviços deverão ser prestados de acordo com a necessidade do 

município, sob o acompanhamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura 

Viária e obras da Prefeitura Municipal de Araponga/MG. 

15.2. O serviços deverá ser prestado de forma contínua, a partir da assinatura 

do Contrato e recebimento da ordem de serviços emitida pelo Setor de Compras 

da Prefeitura Municipal de Araponga/MG. Caso a empresa não conclua a 

instalação, treinamento e/ou liberação do sistema no prazo de 15 (quinze) dias, 

esta, será notificada para concluir os serviços no prazo de até 05 (cinco) dias 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA 
Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221 
36.594-000 – Araponga – MG 
Tel.: (31) 3894-1100 
www.araponga.mg.gov.br 
e-mail: arapongalicitacao@gmail.com 

  
 

úteis, sob pena de rescisão unilateral do contrato e aplicação das sanções 

cabíveis.  

15.3. É dever do proponente vencedor, cumprir com todas as normas 

regulamentadoras para com a prestação dos serviços objeto desta 

licitação. 

15.4. O CONTRATANTE poderá submeter os equipamentos, sistema oferecido, 

pessoal técnico dentre outros, à mais ampla fiscalização por parte da Prefeitura, 

através do responsável pelo acompanhamento dos serviços solicitados, 

prestando esclarecimento solicitado, atendendo as reclamações formuladas. 

Caso seja atestada a irregularidade da prestação dos serviços, o mesmo será 

rejeitado, obrigando o contratado a substituí-lo de forma que não provoque 

prejuízos ao CONTRATANTE, pois em hipótese alguma será aceito serviços que 

não sejam prestados conforme definido neste Edital. 

15.6. A licitante vencedora ficará obrigada a regularizar o objeto que vier a ser 

recusado, a qual terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para fazê-lo, sem 

custos adicionais para o município, sob pena de rescisão unilateral do Contrato 

e aplicação das sanções cabíveis. 

 

16 – DA VIGENCIA 

16.1. O contrato terá início a contar da data de sua assinatura, encerrando-se 

em 31 de dezembro de 2020. Todavia, por se tratar de prestação de serviços 

continuados, o contrato poderá ser prorrogado nos termos do inciso II do art. 

57 da Lei Federal 8.666/93, mediante Termo Aditivo. 

 

17 – DAS DISPOSIÇOES GERAIS 

17.1. Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra sendo considerado 

totalmente aceito após apresentação da documentação e da proposta comercial, 

momento que não serão aceitos alegações de desconhecimento ou discordância 

de seus termos. 
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17.2. Os proponentes interessados tanto nas “propostas comerciais” como dos 

“documentos de habilitação” poderão a qualquer tempo, solicitar junto ao 

Pregoeiro, vista dos autos do processo. 

17.3. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do 

julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a 

instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a Órgãos 

competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as 

decisões. 

17.4. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após a abertura 

da sessão do pregão. 

17.5. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões 

conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93. 

17.6. É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento 

do objeto deste pregão, exceto se previamente autorizado pela Prefeitura 

Municipal de Araponga. 

17.7. A presente licitação somente poderá ser revogada ou anulada, conforme 

previsto na legislação pertinente. 

17.8. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões 

puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não 

contrariem a legislação vigente e não comprometa a lisura da licitação sendo 

possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo. 

17.9. Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos 

sobre a presente licitação serão prestadas pelo Pregoeiro, através do E-mail: 

arapongalicitacao@gmail.com, ou pelo telefax (31) 3894-1100 ou no Setor de 

Licitações da Prefeitura Municipal de Araponga/MG, situado na Praça Manoel 

Romualdo de Lima, nº 221, Bairro Centro, na cidade de Araponga/MG, CEP: 

36594-000.  

Prefeitura Municipal de Araponga (MG), 10 de fevereiro de 2020. 

ADMILSO ANTONIO DA SILVA 

PREGOEIRO OFICIAL 

mailto:arapongalicitacao@gmail.com
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ANEXO I  

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

PREGÃO N° 017/2020 - TIPO PRESENCIAL 

 

OBJETO: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa 

especializada, para instalação de software de Solução de Tecnologia da 

Informação (TI) Integrada para Gestão de Saúde Pública – Atenção Básica e 

Vigilância à Saúde, incluindo o fornecimento dos equipamentos de uso pessoal 

pelo sistema de comodato com a devida licença de uso do software. Será de 

inteira responsabilidade da licitante, os serviços de instalação/implantação do 

sistema, treinamento dos usuários, manutenção e suporte técnico, assim como 

a preparação dos dispositivos móveis necessários para a permitir o 

processamento da coleta de dados em atendimento às demandas da Secretaria 

Municipal de Saúde deste Município de Araponga/MG, conforme especificações 

constantes do Anexo I e Anexo I-A Termo de Referência. 

 

LOTE 
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. 

NUM. 
MESES 

01 

1 

Implantação do Sistema de 
Gestão de Saúde Pública – 
Atenção Básica para Agente 
de Saúde (ACS) e Endemias 
(ACE), incluindo o 
treinamento dos usuários e a 
consultoria de implantação, 
bem como apoio técnico para 
implantação e suporte do 
Prontuário Eletrônico do 
Cidadão (PEC eSUS MS). 

Serv. 1 1 

2 

Licença de Uso mensais do 
Sistema de Gestão de Saúde 
Pública – Atenção Básica para 
os Agentes Comunitários de 
Saúde (ACS) e (ACE). 

Licença 
de Uso      

Licença para 
30 

equipamentos 
09 

03 

Fornecimento de equipamento 
em sistema de comodato para 
instalação do software de 
sistema de Gestão em Saúde 
Pública – Atenção Básica para 
os Agentes Comunitários de 
Saúde (ACS) e (ACE). 

Serv. 
30 

equipamentos 
09 
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A N E X O I-A 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1. INTRODUÇÃO: 

Este documento foi elaborado com o objetivo de estabelecer as bases 

para que a Prefeitura Municipal de Araponga/MG possa modernizar a gestão 

de saúde, através da contratação de uma solução integrada que permita a 

informatização das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes 

de Combate a Endemias, gerando também, informações para os gestores de 

saúde do município, alimentação do Sistema de Informação em Saúde para a 

Atenção Básica – SISAB e registro de ações para enfrentamento do Aedes 

Aegypti. 

As regras emanadas deste documento são subordinadas e 

complementares às regras do Edital de Licitação ao qual está vinculado, 

conforme a Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. 

 

2. OBJETO: 

 

 O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada, 

para instalação de software de Solução de Tecnologia da Informação (TI) 

Integrada para Gestão de Saúde Pública – Atenção Básica e Vigilância à Saúde, 

incluindo o fornecimento dos equipamentos de uso pessoal pelo sistema de 

comodato com a devida licença de uso do software. Será de inteira 

responsabilidade da licitante, os serviços de instalação/implantação do 

sistema, treinamento dos usuários, manutenção e suporte técnico, assim como 

a preparação dos dispositivos móveis necessários para a permitir o 

processamento da coleta de dados em atendimento às demandas da Secretaria 

Municipal de Saúde deste Município de Araponga/MG, conforme especificações 

constantes do Anexo I e neste Termo de Referência. 

. 

3. JUSTIFICATIVA: 

A Política Nacional da Atenção Básica, aprovada pela Portaria 

MS/GM nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, aborda diretrizes e normas 

para a Atenção Básica, ressaltando o exercício de práticas de cuidado e a 

gestão desenvolvida pelas equipes, a continuidade e a integralidade do 

cuidado, além do papel central da Atenção Básica nas Redes de Atenção à 
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Saúde. Para isso, observa-se como fundamental o incremento da gestão da 

informação. 

As diretrizes nacionais para Atenção Básica estabelecem também 

ações de vigilância em saúde sob a responsabilidade das equipes de Atenção 

Básica ressaltando o importante e necessário papel dos profissionais para 

realização do cuidado integral aos cidadãos. 

Nesse contexto ressalta-se o fortalecimento de estratégias que 

contribuam com maior integração entre as áreas de prevenção e controle na 

rede assistencial. Um importante foco da ação é o combate ao mosquito 

transmissor Aedes aegypti. 

No âmbito do trabalho das equipes, o uso da informação constitui um 

elemento essencial para a gestão do cuidado, destacando-se o 

cadastramento territorial e a elaboração de diagnóstico situacional que 

oriente as ações da equipe para o enfrentamento dos problemas de saúde no 

território. Esse diagnóstico, complementado por outras análises deve 

orientar o planejamento e a programação de ações, visando o 

aperfeiçoamento constante dos processos de trabalho. 

Mesmo com todos os esforços do Ministério da Saúde, os Sistemas de 

Informação em Saúde para Atenção Básica ainda exigem retrabalho dos 

profissionais, carga de trabalho expressiva para coleta e alimentação de 

dados e gastos consideráveis para a gestão municipal, sobretudo ainda 

apresentam fragilidades na oferta de ferramentas que apoiem e facilitem a 

organização do processo de trabalho das equipes e da gestão. Tais elementos 

são decisivos para subsidiar o desenvolvimento de ações que repercutam na 

qualidade da atenção à saúde prestada à população. 

Considerando que as principais atribuições das Equipes de Atenção 

Básica são baseadas no processo de territorialização, mapeamento da área 

de atuação e identificação de grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos 

e vulnerabilidades; e na identificação das características sociais, 

econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, destaca-

se a necessidade de uma alimentação regular, consistente e em tempo 

oportuno para análise adequada da situação de saúde e tomada de decisão. 

Para tanto o papel do Agente Comunitário de Saúde e Agente de 

Combate a Endemias (também explicitados pela Portaria nº 2.488/2011/MS 

e 2.121/2015/MS) torna-se fundamental no processo de cadastramento e 

atualização do território, famílias e indivíduos, fazendo-se necessária a 

modernização e automatização do seu trabalho, bem como a utilização de 

um Sistema de Informação desenvolvido especificamente para a gestão da 

Saúde - Atenção Básica, com o fornecimento de informações qualificadas 

para os gestores municipais. 
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Destaca-se também que o registro automatizado das ações realizadas 

no âmbito da Atenção Básica é fundamental para monitoramento e 

avaliação, por possibilitar aos gestores condições de adotar de forma ágil 

medidas de controle das doenças.  

 

4. RESULTADOS ESPERADOS: 

Com a implantação do Sistema, são esperadas significativas 

melhorias, dentre as quais destacaríamos: 

 Os gestores, Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de 

Combate a Endemias que desempenham suas atividades no 

Município passarão a dispor de informações e controles que lhes 

permitirão atuar de forma mais efetiva na modernização da gestão 

e na melhoria dos serviços ofertados à população. 

 Com a qualificação das informações da Atenção Básica, será 

possível identificar melhor os problemas de saúde pública do 

Município, e planejar e controlar as ações voltadas para 

solucioná-los. 

 Será possível melhorar o uso dos recursos humanos e físicos das 

Unidades de Atenção Básica do Município, propiciando o aumento 

da qualidade e da quantidade de atendimentos e serviços 

prestados. 

 Promover a integração das ações entre as equipes de Agentes 

Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias, 

visando atender a meta de 100% de inspeção dos imóveis do 

município. 

 Deverá ser obtida uma significativa economia nos recursos 

financeiros empregados pelo Município na gestão da saúde 

pública, particularmente nos gastos com papel, impressão de 

formulários e digitação. 

 O Município poderá vir a receber mais recursos do MS, através da 

possibilidade real de elevação dos níveis de classificação das suas 

Unidades de Atenção Básica nas avaliações do Programa de 

Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ AB. 

 

5. CARACTERÍSTICAS DA SOLUÇÃO: 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: 

A Solução deve incorporar, pelo menos, as seguintes características 

básicas: 
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 Será obrigatório conter todos os módulos mencionados neste 

documento e de acordo com a versão atual do E-sus. 

 O acesso obrigatoriamente será controlado através de logins, 

senhas individuais, e políticas de segurança restringindo as 

permissões de acesso ao perfil de cada usuário. 

 Será obrigatório realizar a utilizar Banco de Dados Open Source. 

 O Sistema obrigatoriamente será operável em dispositivos móveis 

homologados pela ANATEL, com tecnologia GPS (Sistema de 

Posicionamento Global) que possibilite o georreferenciamento dos 

dados, de forma que ao iniciar a atividade o mesmo busque 

automaticamente o ponto de localização.  

 O Sistema deve ser compatível com dispositivos móveis com pelo 

menos tela de 7.0” e resolução de 1024 x 600 (WSVGA), câmera 

frontal de pelo menos 2.0 MP. 

 O Sistema deve ter interface intuitivagameficada, de fácil 

assimilação, e navegabilidade entre telas igualmente simples e 

direta. 

 Será obrigatório realizar a eliminação de processos redundantes, 

gerando as informações que são necessárias para alimentação do 

SISAB, garantindo assim, a interoperabilidade dos Sistemas. 

 O Sistema deve possibilitar que as informações estejam 

disponíveis 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por 

semana. 

 Será obrigatório realizar “backup” automático com permanência 

dos dados de até 7 (sete) dias. 

 Será obrigatório realizar transferência dos dados coletados com os 

dispositivos móveis através de tecnologia wi-fi. 

 Será obrigatório realizar armazenamento dos dados na “nuvem” 

com opção de replicação no data Center da Prefeitura. 

 O Sistema obrigatoriamente deverá integrar com o Ministério da 

Saúde e comprovar essa integração, exportando as informações 

coletadas em campo no formato exigido pelo e-SUS Atenção 

Básica, que deve confirmar a recepção dos dados com sucesso.  

 A retaguarda (software de gestão ) e tablets ( ACS e ACE ) deverá 

ser desenvolvida pela empresa detentora do software, não sendo 

permitida a terceirização de nenhum desses módulos. 

 Será obrigatória a versão 2.1 do e-SUS Atenção Básica, de acordo 

com a do Ministério da Saúde. 
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 A Contratada tem que ganhar no menor preço global e não por 

item. 

 

5.2. CARACTERÍSTICAS POR MÓDULO: 

MÓDULO MOBILE 

Dispositivos Móveis: 

Tablet 

Este Módulo deverá funcionar em dispositivos móveis 

homologados pela ANATEL, que incorporem as especificações 

técnicas mínimas a seguir:  

 Conectividade: 

o USB – 2.0 ou superior 

o Tecnologia de localização - GPS 

o Wi-fi – 802.11 b/g/n 2.4GHz 

 Sistema Operacional: 

o Android 4.0 ou superior 

 Tela: 

o Tamanho - 7.0”(178,00mm)TFP ou superior 

o Resolução - 1024 x 600 (WSVGA) ou superior 

 Processador e Memória: 

o Velocidade da CPU - 1.2 GHz ou superior 

o Tipo de CPU - Dual-core ou superior 

o Memória RAM - 1 GB ou superior / Memória ROM - 8 GB 

ou superior. 

 Câmera: 

o Resolução de gravação de vídeo - VGA (640 x 480)@24fps 

ou superior 

o Resolução da câmera - 2.0 MP ou superior 

o Câmera Traseira 

 Bateria:  

o Tempo de uso de internet (wi-fi) - 9 (nove) ou mais horas 

 

Características Técnicas: 
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 Será obrigatório realizar a coleta dos dados de forma off-line 

(Sem Internet). 

 Será obrigatório realizar o georeferenciamento das 

informações e a coleta de fotos e assinaturas. 

 A assinatura e a coleta de imagens devem ser feitas 

diretamente no “tablet” não sendo permitido o uso de imagens 

da galeria ou de qualquer outra parte do dispositivo. 

 A transmissão de informações entre os “tablets” e o Sistema 

deve ser feita através da internet, não sendo permitido o uso 

de qualquer outro tipo de conexão (Cabo). 

 Obrigatoriamente será sincronizado com o programa Google 

Maps para sua efetiva utilização, permitindo a coleta da 

localização GPS. 

 Obrigatoriamente será permitir a coleta do ponto de GPS 

automaticamente antes de entrar em um domicilio, de tal 

forma que esses pontos possam ser usados para o caso de 

prédios ou áreas de sombra (dentro da casa). 

 O Cadastro Individual e o Cadastro de Domicílios, deverá 

obrigatoriamente vincular ambos permitindo assim saber 

quem são os moradores de um determinado domicílio. 

 No envio da coleta de informações o Sistema deve confirmar se 

todas as fichas foram enviadas e, caso contrário, informar 

quais as que não foram. 

 Será obrigatório realizar campos que, sempre que possível, 

não exijam digitação, mas apenas uma escolha (uma data ou 

uma opção já cadastrada por exemplo). 

 Será obrigatório realizar o registro de ocorrências 

georreferenciado, publicado em página web, especialmente 

daquelas que possam afetar a saúde pública do Município. 

 Será obrigatório realizar a realização de Pesquisas, passíveis 

de customização pelos usuários, sobre assuntos como a 

qualidade dos serviços de saúde ofertados à população do 

Município. 

 Será obrigatório realizar da coleta de todas as informações 

exigidas pelo Ministério da Saúde para o Cadastro Domiciliar 

e Territorial, Cadastro Individual, Visita Domiciliar e 

Territorial, Atividade Coletiva, Marcadores de Consumo 

Alimentar, Programa Nacional de Combate a Dengue (PNCD)  

e Plano Nacional de Enfrentamento a Microcefalia (PNEM), 

conforme especificado a seguir:  
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MÓDULO MOBILE ACS: 

 

MÓDULO MOBILE – CADASTRO DOMICILIAR E TERRITORIAL 

 Endereço/ Local de Permanência 

o Registro Fotográfico do Imóvel 

o Situação de moradia / posse da terra 

o Logradouro - Previamente escolhido e exibido 

o Tipo de Imóvel 

o Microárea / Fora de área  

o Número 

o Complemento 

o Bairro 

o Município 

o Estado 

o CEP 

o Telefone 

 Condições de Moradia 

o Situação de moradia / posse da terra 

o Localização 

o Condição de posse e uso da terra 

o Tipo de imóvel 

o Identificação de imóvel fechado 

o Número de moradores 

o Número de cômodos 

o Tipo de acesso ao domicílio 

o Material predominante na construção do domicílio 

o Disponibilidade de energia elétrica 

o Abastecimento de água no domicílio 

o Água para consumo no domicílio 

o Forma de escoamento do banheiro ou sanitário 

o Destino do lixo 
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o Animais no domicílio (quantidade por tipo de animal) 

o Piscina 

 Famílias 

o Cartão Nacional do Sistema Único de Saúde 

o Data de nascimento do responsável familiar 

o Número do prontuário familiar 

o Renda familiar 

o Número de membros da família 

o Residente desde 

o Mudança da família 

 Instituição de Permanência 

o Nome da Instituição 

o Presença de profissionais de saúde 

o Responsável pela Instituição 

 Termo de Recusa 

o Cadastro Domiciliar 

o Instituição de permanência 

 Considerações profissionais 

o Descrição textual de outras informações relevantes para o 

profissional 

 

MÓDULO MOBILE - CADASTRO INDIVIDUAL 

 Identificação do Usuário/Cidadão 

o Registro Fotográfico do Usuário/Cidadão 

o Cartão Nacional do Sistema Único de Saúde 

o Nome Completo 

o Vinculação ao núcleo familiar 

o Microárea / Fora de área 

o Nome Social 

o Data de nascimento 

o Sexo 

o Raça/Etnia 
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o Cadastro no Programa Bolsa Família 

o Número do PIS / PASEP 

o Nome Completo da mãe / Desconhecido 

o Nome Completo do pai / Desconhecido 

o Nacionalidade (Brasileira/Naturalizado/Estrangeiro) 

o Município e UF de Nascimento / Portaria e Data de 

Naturalização / País de Nascimento / Data de Entrada no 

Brasil) 

o  Contatos (Telefone e endereço eletrônico) 

 Informações Sócio-Demográficas 

o Relação de Parentesco Situação conjugal com o 

responsável familiar 

o Ocupação 

o Situação no mercado de trabalho 

o Escolaridade 

o Situação no mercado de trabalho 

o Responsável pela criança durante a ausência dos pais 

o Interação em busca do cuidado em saúde (modalidades de 

assistência no território) 

o Orientação sexual / Identidade de Gênero 

o Deficiências 

 Saída do Cidadão do Território 

o Mudança 

o Óbito 

 Condições / Situações de Saúde Gerais 

o Gestante (DUM e Maternidade de referência) 

o Situação do peso 

o Fumante 

o Faz uso de álcool 

o Faz uso de Outas Drogas 

o Hipertensão arterial 

o Diabetes 

o AVC 
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o Infarto 

o Doenças cardíacas 

o Problemas renais 

o Doenças respiratórias 

o Hanseníase 

o Tuberculose 

o Câncer 

o Internações nos últimos 12 (doze) meses 

o Problemas de saúde mental 

o Acamado 

o Domiciliado 

o Uso de plantas medicinais 

o Uso de práticas integrativas e complementares 

o Outras condições de saúde 

 Antropometria 

o Peso 

o Altura 

 Situação de Rua 

o Tempo em situação de rua 

o Acompanhamento por outra instituição 

o Recebe benefício 

o Referência familiar 

o Frequência de visita familiar 

o Acesso à alimentação no dia / origem 

o Acesso à higiene pessoal 

 Termo de Recusa 

o Cadastro Individual 

 Considerações profissionais 

o Descrição textual de outras informações relevantes para o 

profissional 

 

MÓDULO MOBILE - VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL 
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 Identificação 

o Turno 

o Microárea  

o Tipo de Imóvel 

o Nº do prontuário 

o Data de Nascimento 

o Sexo 

o Visita Compartilhada com identificação do(s) 

profissional(is) 

o Motivo da Visita: Busca ativa (Consulta, Exame, Vacina e 

Condicionalidades do Bolsa) 

o Motivo da Visita: Acompanhamento (Gestante, Puérpera, 

Recém-Nascido, Criança, Pessoa com Desnutrição, Pessoa 

em Reabilitação ou com deficiência, Pessoa com 

Hipertensão, Pessoa com Diabetes, Pessoa com Asma, 

Pessoa com DPOC/Enfisema, Pessoa com Câncer, Pessoa 

com outras doenças crônicas, Pessoa com Hanseníase, 

Pessoa com Tuberculose, Sintomáticos Respiratórios, 

Tabagista, Domiciliados/Acamados, Condições de 

vulnerabilidade social, Condicionalidades do Bolsa 

Família, Saúde Mental, Usuário de Álcool e Usuário de 

outras drogas) 

o Motivo da Visita: Controle ambiental/vetorial (Ação 

Educativa, imóvel com foco, Ação Mecânica, Tratamento 

focal) 

o Motivo da Visita: Egresso de Internação 

o Motivo da Visita: Convite atividades/campanha de saúde 

o Motivo da Visita: Orientação/prevenção 

o Motivo da Visita: Outros 

 Antropometria 

o Peso 

o Altura 

 Desfecho 

o Visita realizada 

o Visita recusada 

o Ausente 
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 Considerações profissionais 

o Descrição textual de outras informações relevantes para o 

profissional 

 

MÓDULO MOBILE – ATIVIDADE COLETIVA 

 Identificação da Atividade 

o Profissional responsável 

o Profissionais participantes 

o Turno 

o Local da Atividade 

 Tipo de Atividade: Ações Coletivas para organização da 
Equipe 

o Reunião de Equipe, Reunião com outras equipes e Reunião 

intersetorial / Conselho Local de Saúde / Controle de 

Saúde 

o Temas para reunião: Questões 

administrativas/funcionamento, Processos de trabalho, 

Diagnóstico/monitoramento do território, 

Planejamento/monitoramento das ações da equipe, 

Discussão de Caso/Projeto Terapêutico Singular, 

Educação Permanente, Outros 

 Tipo de Atividade: Ações Coletivas de saúde para a 
população 

o Educação em Saúde, Atendimento em grupo, Avaliação / 

Procedimento Coletivo e Mobilização Social 

o Público Alvo, Temas de Saúde e Práticas em Saúde 

 Identificação dos usuários 

o Cartão Nacional do SUS do usuário 

o Data de Nascimento 

o Sexo 

o Avaliação Alterada 

o Peso / Altura 

o Programa Nacional de Controle do Tabagismo 

 

MÓDULO MOBILE – MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR 
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 Identificação dos padrões de alimentação e 
comportamentos saudáveis ou não saudáveis 

o Crianças menores de 6 meses 

o Crianças de 6 a 23 meses  

o Crianças mais de 2 anos ou mais, adolescentes, adultos, 

gestantes e idosos 

 

MÓDULO MOBILE DE REGISTRO DE OCORRÊNCIAS 

 As funcionalidades deste Módulo deverão permitir a ampliação 

da atuação dos ACS e ACE, que, utilizando os dispositivos 

móveis, poderão registrar e documentar com fotos e 

localização geográfica, a ocorrência de eventos que possam 

afetar a saúde pública no Município, usando o GPS para 

registrar o local dos fatos. 

 

MÓDULO MOBILE PESQUISAS 

 As funcionalidades deste Módulo deverão permitir realização 

de pesquisas, previamente montadas pelos gestores de saúde 

do Município, a partir de um banco de dados de questões 

personalizadas, para avaliação da qualidade dos serviços de 

saúde ofertados à população, assim como com a inclusão de 

questões específicas, de sua livre escolha.  

 

 

MÓDULO RETAGUARDA ACS: 

Este Módulo deve ter sido desenvolvido com o uso de tecnologia 

“web”, de acordo comas as especificações da W3C(World Wide Web 

Consórcio), com a finalidade de permitir aos usuários do sistema, 

principalmente os gestores, a utilização das informações coletadas 

pelos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a 

Endemias para produzir mapas, gráficos, consultas e relatórios, 

através dos quais poderão ser obtidas visões sintéticas e analíticas da 

saúde pública no Município. 

Para tal, deve apresentar, no mínimo, as seguintes funcionalidades:  

 Será obrigatório filtros (para as informações sobre domicílios, 

indivíduos e ocorrências) que possibilitem a organização das 

informações de acordo com os critérios desejados pelos 
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gestores e o acesso a mapas com a localização geográfica 

dessas informações. 

 

 Será obrigatório realizar a geração e exibição de indicadores 

sobre as unidades de saúde, ocorrências pendentes, agentes 

cadastrados, cadastros domiciliares e cadastros individuais. 

 Os relatórios, mapas e gráficos produzidos devem ser 

imprimíveis. 

 O Módulo Retaguarda deve também, conter funcionalidades 

que permitam a criação e manutenção dos seguintes 

cadastros básicos e auxiliares do Sistema: 

o Unidades de saúde. 

o Usuários. 

o Tipos de ocorrências. 

 

Com o Módulo Retaguarda deve ser possível, a produção, pelo menos, 

dos seguintes conjuntos de informações: 

 

Painel de Controle com Gráficos de Análises: 

Será obrigatório conter um Painel de Controle através do qual os 

dados poderão ser filtrados e consolidados, para gerar gráficos, 

relatórios e consultas. 

Através desse Painel deve ser possível a obtenção das seguintes 

informações: 

 Resumo contendo as quantidades coletadas de Domicílios, 

Indivíduos, Visitas e Ocorrências. 

 Mapa georeferenciado das Unidades de Saúde do Município, 

inclusive com a localização e a foto das mesmas. 

 Produção dos Agentes Comunitários de Saúde. 

 Análise Detalhada dos dados das Fichas Domiciliares 

coletadas, com opção de filtragem por qualquer campo. 

 Análise Detalhada dos dados das Fichas Individuais coletadas, 

com opção de filtragem por qualquer campo. 

 Análise Simplificada dos dados das Fichas Domiciliares e 

Individuais. 

 Fichas Domiciliares, Individuais e de Visitas Domiciliares.  
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 Situação das Ocorrências informadas. 

 Micro-áreas existentes nas Áreas selecionadas em gráfico. 

Todas essas informações devem ter a possibilidade de exibição em 

gráficos e / ou relatórios, e devem atender às seguintes 

especificações: 

 

Produção dos ACS: 

Este gráfico ou relatório deve exibir dados da produção dos Agentes 

Comunitários de Saúde em um determinado período, relacionando 

todas as atividades de coleta de executadas pelos mesmos, 

devidamente identificadas e contendo:  

 Data. 

 Hora. 

 Local. 

 Atividade executada (Cadastro Domiciliar, Cadastro 

Individual, Visita, Ocorrência ou Pesquisa). 

Será obrigatório o conhecimento do Ranking de produção dos ACS 

por períodos, e a análise do tempo dedicado pelos mesmos às 

atividades de campo. 

 

Análise Detalhada dos dados das Fichas Domiciliares e 
Individuais: 

O Sistema deve gerar gráficos e relatórios, a partir de qualquer grupo 

da Ficha Domiciliar ou da Ficha Individual, permitindo assim, a 

análise detalhada dessas informações. 

Deve possibilitar também, a filtragem dos dados por Área e Micro-

Área, e a geração de relatórios analíticos diretamente a partir dos 

gráficos. 

 

Análise Simplificada das Fichas: 

O Sistema, a partir dos dados das Fichas, também deve possibilitar a 

criação de gráficos para análise simplificada das informações, 

especialmente análises que apresentem apenas 2 (duas) opções. Por 

exemplo, pessoas hipertensas e que sejam tabagistas. 

Será obrigatório realizar também, a geração de relatórios diretamente 

a partir dos gráficos. 
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Fichas / Relatórios: 

Os relatórios gerados com os dados individualizados das Fichas 

(Cadastro Domiciliar, Cadastro Individual e Visita Domiciliar) devem 

ser emitidos no formato exigido pelo Ministério da Saúde, inclusive 

com a assinatura coletada em campo, quando a mesma existir. 

O Sistema deve permitir a emissão de um relatório com os dados de 

todos os seus usuários, informando a Unidade de Saúde a que estão 

vinculados. Deve ser possível, também, a emissão de relatórios 

sintéticos ou analíticos a partir de agrupamentos definidos pelos 

usuários. 

 

Ocorrências: 

O Sistema deve permitir também que, partindo do gráfico que exibe a 

situação das ocorrências, possa ser emitido um relatório que 

contenha, além das informações sobre as mesmas, os dados dos 

responsáveis pelo seu registro. 

Para administrar as Ocorrências, os gestores devem ainda ter acesso, 

às seguintes funcionalidades: 

 Deve ser possível que criem as suas próprias ocorrências, e 

que possam associá-las a mensagens que deverão ser 

automaticamente enviadas pelo Sistema, ao Setor responsável 

pelo tratamento do assunto. 

 Deve ser possível a marcação das ocorrências como resolvidas, 

a partir do momento em que os gestores sejam informados 

sobre a solução dos problemas registrados. 

 

Pesquisas: 

Os gestores devem dispor de ferramentas para criar as suas próprias 

pesquisas, independente do fornecedor do Sistema. 

A partir dos dados das pesquisas o Sistema deve permitir a geração 

de gráficos e relatórios, exibindo os seus resultados total ou 

parcialmente. 

 

Mapa da Cidade: 

O Sistema deve permitir a exibição de um Mapa da Cidade, 

incorporando as funcionalidades do Street View do Google, onde 

estarão marcados os locais das informações coletadas em campo 
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através de todas as fichas (Cadastro Domiciliar, Cadastro Individual, 

Visita Domiciliar, Ocorrência e Pesquisa). 

Esse Mapa deve estar preparado para aplicação de filtros, permitindo 

combinações dos dados para obtenção de informações 

georreferenciadas. 

O Sistema deve possibilitar também que, nos pontos mostrados no 

mapa, sejam exibidas fotos dos domicílios e dos indivíduos que neles 

habitam. Além de mostrar esses dados, o Sistema deve permitir 

ainda, que ao clicar num indivíduo ou num domicílio, seja exibida a 

ficha completa do mesmo, de acordo com o padrão adotado pelo e-

SUS AB. 

 

 

SALA DE SITUAÇÃO: 

A sala de situação de saúde é um espaço físico e virtual onde a 

informação em saúde é analisada sistematicamente por uma equipe 

técnica, para caracterizar a situação de saúde de uma população. 

Espaço de inteligência em saúde, dotados de visão integral e 

intersetorial, que partindo da análise e da avaliação permanente da 

situação de saúde, atuam como instância integradora da informação 

que gera a vigilância em saúde pública nas diferentes áreas e níveis, 

constituindo assim um órgão de assessoria direta capaz de aportar 

informação oportuna e relevante para apoiar, o processo de tomada 

de decisões. Na mesma, a informação é apresentada e divulgada em 

diversos formatos como tabelas, gráficos, mapas, documentos 

técnicos ou relatórios estratégicos. Em termos de seu uso e função, a 

sala de situação, está voltada para planejar e avaliar ações em saúde; 

apoiar a definição dos programas e políticas que melhorem a saúde; 

avaliar a qualidade e o acesso aos serviços; apoiar a vigilância da 

saúde pública, incluindo a vigilância das doenças sujeitas a 

regulamento internacional; dirigir a resposta dos serviços de saúde 

em situações de emergência como surtos epidêmicos ou desastres 

naturais.  

Os relatórios serão compostos por quatro módulos: 

 Socioeconômico – Apresenta aspectos socioeconômicos, 

demográficos e territoriais que permitem identificar a situação 

conjuntural. 

 Ações em saúde – Possibilita o acompanhamento das metas 

físicas, coberturas e repasses financeiros relacionados às 

principais ações e programas do Ministério da Saúde. 
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 Situação de saúde – Disponibiliza indicadores epidemiológicos 

e operacionais relacionados a doenças e agravos 

caracterizados como problema de saúde pública. Auxilia na 

elaboração de análises contextuais utilizadas na formulação 

de políticas e na avaliação de intervenções específicas no 

campo da saúde. 

 Gestão em saúde – Exibe informações sobre estabelecimentos 

e profissionais de saúde em atuação no SUS. Mostra 

indicadores de processo e resultados do monitoramento do 

Pacto pela Saúde. Disponibiliza os dados referentes ao 

processo de gestão. 

 

 

MÓDULO MOBILE ACE: 

 

MÓDULO MOBILE ENDEMIAS 

 Atividades PNCD  

o Agende 

o Tipo 

o Localidade 

o Quarteirão 

o Tipo de Imóveis 

o Amostras Iniciais 

o Amostras Finais 

o Quantidade de Tubitos  

o Inspecionado 

 

 Atividades LRI 

o Agende 

o Data 

o Localidade 

o  Quarteirão 

o Tipo de Imóveis 

o Amostras :A1, A2, B, C D1, D2 e E 
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 Visita Domiciliar e Territorial  

o Turno 

o Microárea / Fora de área 

o Tipo de Imóvel 

o Nº do prontuário 

o Data de Nascimento 

o Sexo 

o Visita Compartilhada com identificação do(s) 

profissional(is) 

o Motivo da Visita: Controle ambiental/vetorial (Ação 

Educativa, imóvel com foco, Ação Mecânica, Tratamento 

focal) 

o Desfecho - Visita realizada, Visita recusada, Ausente 

 

 PNEM – Formulário de visitas diárias aos imóveis 

o Endereço 

o Tipo de Imóvel 

o Imóveis Trabalhados 

o Imóveis Tratados com Larvicida 

o Imóveis Fechados 

o Imóveis Recusados 

o Imóveis Recuperados (com foco e tratado com larvicida) 

o Total de larvicida 

 

 

MÓDULO DISPOSITIVO MÓVEL SMARTPHONE DENÚNCIA FOCO 
MOSQUITO AEDES 

 Nome do Usuário. 

 Telefone (Enviado automaticamente pela Operadora) 

 Endereço Eletrônico (O usuário terá a opção de enviar ou não) 

 Tipo de Ocorrência 

 Foto  
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 Longitude e Latitude 

 

 

MÓDULO RETAGUARDA ENDEMIAS: 

Esse módulo na retaguarda, oferece aos gestores informações 

dinâmicas do PNCD (Plano nacional de Controle de Dengue – PNCD- 

Vigilância Entomologica), que poderão ser utilizados na gestão 

também, de outros Vetores. Os dados coletados pelo aplicativo 

AtendSaude Endemias, são consolidados em uma base de dados 

única, onde o gestor poderá criar ações e estratégias no combate as 

endemias. 

Nele ficará georreferenciado os dados da amostra colhidas como: 

localidade, quarteirão, tipos de imóveis, Amostras laboratoriais e 

ações. No sistema é registrado também, as informações do formulário 

do PNEM, além dos tipos de deposito com espécimes, imóveis e 

exemplares. Oferece ainda um grupo de relatórios por períodos de 

amostras, ciclos, vetores e localização. 

Obrigatoriamente a plataforma Web e a utilização deverá ser 

desenvolvido um API do Google Maps, e permitir que os gestores 

visualizem, em mapas e relatórios, todos os focos do mosquito Aedes 

aegypti informados pelos cidadãos.  

Com as denúncias, devem ficar disponíveis as localizações exatas dos 

focos do mosquito, com foto, coordenadas e descrição detalhada.  

Neste módulo, deverá ser possível visualizar legendas dinâmicas em 

um terminal web, através do Google Maps.  

Desta forma, deverá permitir que os gestores estejam aptos a 

administrar as informações de ocorrências, inclusive com a 

possibilidade de resposta aos usuários e prestação de contas à 

comunidade.  

O aplicativo obrigatoriamente deverá elaborar relatórios sintético de 

ocorrências, por data, por tipo de ocorrência, cidade e usuário.  

 

1. MAPA DA CIDADE: 

O Sistema obrigatoriamente deverá permitir a exibição de um Mapa 

da Cidade, incorporando as funcionalidades do Street View do 

Google, onde estejam marcados os locais das informações coletadas 

em campo através das denúncias enviadas. Este mapa deve estar 

preparado para aplicação de filtros, permitindo combinações dos 

dados para obtenção de informações georreferenciadas. 
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2. DENUNCIA DO FOCO: 

O sistema obrigatoriamente possibilitará que, nos pontos mostrados 

no mapa, sejam exibidas fotos das ocorrências existentes e que essas 

ocorrências possam ser filtradas por resolutividade, permitindo que 

se saibam quais as ocorrências não resolvidas e há quantos dias o 

problema persiste.  

 

 

MÓDULO DISPOSITIVO MÓVEL SMARTPHONE DENÚNCIA FOCO 
MOSQUITO AEDES 

 Nome do Usuário. 

 Telefone (Enviado automaticamente pela Operadora) 

 Endereço Eletrônico (O usuário terá a opção de enviar ou não) 

 Tipo de Ocorrência 

 Foto  

 Longitude e Latitude 

 

 

MÓDULO RETAGUARDA: 

 

Este Módulo deve ter sido desenvolvido com o uso de tecnologia 

“web”, com a finalidade de permitir aos usuários do sistema, 

principalmente os gestores, a utilização das informações coletadas. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2020 

 
 

 
ANEXO II – MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

OUTORGANTE: A ______________(nome da empresa), CNPJ ____________, com 

sede à _____________________, neste ato representada pelo(s) 

____________ (diretores ou sócios, com qualificação completa – 

nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e 

endereço). 

 

 

OUTORGADO: Senhor (es) _________________________ (nome, RG, CPF, 

nacionalidade, estado civil, profissão e endereço). 

 

 

PODERES.....

... 

A quem confere poderes para junto a Prefeitura Municipal de 

.............................. praticar os atos necessários para 

representar a outorgante na licitação em epígrafe, usando dos 

recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhe(s) ainda, 

poderes especiais para: 

desistir de recursos e do prazo recursal; 

interpor recursos; 

apresentar lances verbais; 

negociar preços e demais condições; 

confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, 

receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer-se esta 

para outrem, com ou sem reserva de poderes. 

 

....................................................., ..... de ................................ de 2020. 

 

_____________________________________ 

OUTORGANTE (RECONHECER FIRMA) 
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ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 032/2020 

 

PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2020 – TIPO MENOR PREÇO POR LOTE – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA-

MG 

Proponente: 

Endereço: Cidade: 

Telefone: Fax.: E-mail: 

Banco: Agência: Conta Corrente: 

CNPJ: Inscrição Estadual:  

 

 

LOTE 
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. 

NUM. 
MESES 

P. UNIT. 
MENSAL 

PREÇO 
TOTAL  

01 

1 

Implantação do Sistema de Gestão 
de Saúde Pública – Atenção Básica 
para Agente de Saúde (ACS) e 
Endemias (ACE), incluindo o 
treinamento dos usuários e a 
consultoria de implantação, bem 
como apoio técnico para 
implantação e suporte do 
Prontuário Eletrônico do Cidadão 
(PEC eSUS MS). 

Serv. 1 1 

  

2 

Licença de Uso mensais do Sistema 
de Gestão de Saúde Pública – 
Atenção Básica para os Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e 
(ACE). 

Licença 
de Uso 

de 
software      

Licença para 
30 

equipamentos 
pelo período 
de 09 meses 

09 

  

03 

Fornecimento de equipamento em 
sistema de comodato para 
instalação do software de sistema de 
Gestão em Saúde Pública – Atenção 
Básica para os Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e 
(ACE). 

Serv. 
30 

equipamentos 
09 

  

 

Declaramos que nos preços propostos no presente documento estão inclusas todas as 

despesas, tais como: impostos, taxas, transporte, energia elétrica, desenvolvimento, 

treinamento, fretes, manutenção, lucro e demais custos diretos e indiretos, não cabendo 

quaisquer alegações posteriores de omissão de custos na proposta, bem como pleitos 

adicionais, sendo o objeto do Edital entregue sem acréscimos de valores. 

Valor Total da Proposta: ________________. 

(................................................................................................................) 

Validade da proposta: .........(................................) dias. 

Prazo de entrega: ___________________________________________. 

 

CARIMBO DO CNPJ 

 

Local:_______________________________/____, Data: ___/___/_______ 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

CPF nº_____________________ 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÕES (x2) (CREDENCIAMENTO E 
HABILITAÇÃO) 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2020 

 
DECLARAÇÃO HABILITATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

A empresa ___________________________, CNPJ ________________________, 
DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
solicitados no edital. 
.............................................., ........ de ............................ de 2020. 

________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

DECLARAÇÃO  

A empresa _____________________________, CNPJ ______________________, com 
sede na ____________________, cidade ____________, UF_____, declara sob as penas 
da lei que: 
 

 a empresa não se acha declarada inidônea para licitar e contratar com o Poder Público 
ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administração Federal e Estadual; 

 que na empresa não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por 
menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, 
salvo nas condições de aprendiz, na forma da lei; 

 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente e processo licitatório, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 tem disponibilidade de recursos humanos, materiais, equipamentos, produtos e 
ferramentas necessários ao cumprimento e efetiva prestação de serviços objeto desta 
licitação conforme exigências desta licitação, notadamente para com a forma de 
execução. 

 De que conhece e aceita todos os termos do Edital. 

 

Por ser verdade, firma a presente declaração em uma via. 

....................................................., ............de ...........................de 2020. 

 

______________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 
NOME: _________________________________ 

CPF: ___________________________________ 
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MINUTA DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E 
INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM 
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO. 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2020 

 
CONTRATO Nº XXX/2020 

 
CONTRATANTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA 
PRAÇA MANOEL ROMUALDO DE LIMA, Nº 221, BAIRRO CENTRO 
ARAPONGA/MG CEP: 36594-000 
TEL (0XX31) 3894-1100 - CNPJ: 18.132.167/0001-71 
 
CONTRATADO 
Razão Social: ......................................................... 
Logradouro: ......................................, Nº ......, BAIRRO ..................... 
Cidade: ............................/........, CEP: ......................... 
CNPJ: ...................................... – INSCRIÇÃO ESTADUAL ........................... 
TEL.: (...) .................., E-mail: __________________________________________ 
 
Representa a CONTRATANTE o Prefeito Municipal, Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de Araponga /MG, portador 

da Carteira de Identidade n.º .....................SSP/.... e do CPF n.º ......................... e 

a CONTRATADA o(a) Sr(a) ..........................................................., brasileiro(a), 

........................., portador(a) do CPF n° ............................ e Cédula de Identidade 

n° .................................SSP/......., residente e domiciliado(a) no município de 

..................................../....., na Rua ..........................................................., n° ......, 

bairro .............................. 

 

Pelo presente instrumento, devidamente autorizado no Processo Licitatório nº. 

032/2020, referente à licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 017/2020, 

regido pela Lei Federal 8.666/93, o CONTRATANTE autoriza o CONTRATADO a 

prestar os serviços constantes no anexo I, de acordo com as condições 

estabelecidas no edital e em sua proposta, documentos estes que integram este 

contrato como se nele estivessem fielmente transcritos.  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada, para 

instalação de software de Solução de Tecnologia da Informação (TI) Integrada 

para Gestão de Saúde Pública – Atenção Básica e Vigilância à Saúde, incluindo 

o fornecimento dos equipamentos de uso pessoal pelo sistema de comodato com 

a devida licença de uso do software. Será de inteira responsabilidade da 
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licitante, os serviços de instalação/implantação do sistema, treinamento dos 

usuários, manutenção e suporte técnico, assim como a preparação dos 

dispositivos móveis necessários para a permitir o processamento da coleta de 

dados em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde deste 

Município de Araponga/MG, conforme especificações constantes do Anexo I e 

Anexo I-A Termo de Referência. 

ANEXO I 
 

DOCUMENTOS E ANEXOS 

Cláusula Segunda. Integram o presente instrumento, como se nele estivessem 

fielmente transcritos, a proposta da CONTRATADA, bem como o Edital referente à 

licitação. 

 

VALOR 

Cláusula Terceira. Dá-se ao presente instrumento o valor total de R$ 

_________________ (___________________________________________). 

 

FORMA DE PAGAMENTO 

Cláusula Quarta - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta 

licitação será efetuado de forma mensal, no prazo de até 30 (trinta) dias do mês 

subsequente aos serviços efetivamente prestados, pagamento este que será 

efetuado mediante apresentação de Nota Fiscal e assinada pelo responsável pelo 

acompanhamento dos serviços. 

§ 1º Caso seja constatado que a empresa não realizou a prestação de serviços 

conforme determinado, esta será notificada para regularizá-lo no prazo de até 05 

(cinco) dias úteis, sob pena de rescisão unilateral do Contrato, além da suspensão 

do pagamento da respectiva Nota Fiscal, até a regularização do pedido. 

 

§ 2º O pagamento será realizado por intermédio de nota de empenho, nota fiscal e 

liquidação, de acordo com os serviços prestados. 

 

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

Cláusula Quinta. A dotação orçamentária destinada ao pagamento dos objetos 
licitados está previsto e indicado no Orçamento da Prefeitura Municipal de 

Araponga /MG, sob o n°. 02.03.10.301.0075.2.035 MANUTENCAO DO 

PROGRAMA SAUDE EM CASA – 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - 

Pessoa Juridica ficha 135. 
 

 

DO PRAZO E CONDIÇÕES 
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Cláusula Sexta. Os serviços deverão ser prestados a contar da data de assinatura 

do respectivo contrato, encerrando-se em 31/12/2020. Havendo interesse entre as 

partes, o presente contrato poderá ser prorrogado com fulcro no art. 57, inciso II da 

Lei Federal 8.666/93.  

 

§ 1º O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento, desde que haja a 

comunicação formal ao licitante, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

§ 2º Os serviços deverão ser prestados de acordo com a necessidade e 

acompanhamento da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de 

Araponga/MG. 

§ 3º É dever do proponente vencedor, cumprir com todas normas 

regulamentadoras para com a prestação dos serviços objeto deste contrato. 

§ 4º O CONTRATANTE poderá submeter os equipamentos, sistema oferecido, 

pessoal técnico dentre outros, à mais ampla fiscalização por parte da Prefeitura, 

através do responsável pelo acompanhamento dos serviços solicitados, 

prestando esclarecimento solicitado, atendendo as reclamações formuladas. 

Caso seja atestada a irregularidade da prestação dos serviços, o mesmo será 

rejeitado, obrigando o contratado a substituí-lo de forma que não provoque 

prejuízos ao CONTRATANTE, pois em hipótese alguma será aceito serviços que 

não sejam prestados conforme definido neste Edital. 

§ 5º A licitante vencedora ficará obrigada a regularizar o objeto que vier a ser 

recusado, a qual terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para fazê-lo, sem 

custos adicionais para o município, sob pena de rescisão unilateral do Contrato 

e aplicação das sanções cabíveis. 

 

CONDIÇÕES GERAIS CONTRATUAIS 

Cláusula Sétima. O objeto contratado deverá obedecer integralmente a esse 

instrumento. Qualquer alteração somente poderá ser efetuada mediante prévio 

entendimento, sendo o mesmo consubstanciado em Termo Aditivo. 

 

Cláusula Oitava. O preço é considerado completo não podendo, em qualquer fase 

da execução deste instrumento, ser exigido seu complemento sob qualquer 

fundamento. 

 

DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO 

Cláusula Décima Primeira. A CONTRATADA assume por força do presente 

instrumento a responsabilidade de indenizar o CONTRATANTE dos danos ou 

prejuízos, inclusive causados a terceiros, em razão de defeitos, erros, falhas e 
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outras irregularidades provenientes de negligência, desídia, má fé ou imperfeição 

do serviço ou mão de obra empregada, que tornarem objeto contratado impróprio a 

finalidades a que se destinam; tudo isso sem prejuízo da responsabilidade criminal 

cabível. 

 

Cláusula Décima Segunda. Além das responsabilidades previstas na cláusula 

acima citada, obriga-se, ainda, o CONTRATADO a: 

I – Cumprir as normas gerais e regulamentares de medicina e segurança 

do trabalho nas suas instalações, inclusive o uso por seus empregados dos 

equipamentos de proteção individual. 

II – Não transferir a terceiros, ou subcontratar, o objeto do presente 

contrato, no todo ou em parte, sem prévia e expressa autorização do 

CONTRATANTE. 

III – Comunicar ao CONTRATANTE qualquer alteração que ocorra na sua 

constituição. 

IV – Apresentar, sempre que solicitado, as cópias das guias de 

recolhimento dos encargos previdenciários, devidamente autenticadas. 

V – Manter, durante toda a execução do objeto, as condições de 

habilitação exigidas. 

VI – O descumprimento total ou parcial deste contrato poderá ensejar ao 

CONTRATADO as seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) multa, por cada infração cometida, de até 10% (dez por cento) do valor 

faturado até a data da ocorrência ou de até 10% (dez por cento) sobre o valor do 

contrato; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública. 

 

DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

Cláusula Décima Terceira. Obriga-se o contratante: 

I – Efetuar os pagamentos nos respectivos vencimentos. 

II – Atender às condições de sua responsabilidade previstas nos 

documentos, que, como anexos, integram este instrumento. 

 

DA FISCALIZAÇÃO 

Cláusula Décima Quarta. A fiscalização ficará a cargo do CONTRATANTE e será 

realizada por servidor ou empresa especialmente contratada para esse fim, que terá 

a atribuição de, entre outras, atestar a execução do objeto em conformidade com o 

previsto neste instrumento. 

 

DAS EXONERAÇÕES DE RESPONSABILIDADES 
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Cláusula Décima Quinta. As partes não serão responsáveis pelo inadimplemento 

que resultar de caso fortuito ou de força maior, assim entendidos os fenômenos 

naturais, tais como inundações e outros, ou circunstâncias alheias às vontades das 

partes, imprevisíveis, sempre na medida em que impeçam ou retardem o 

cumprimento das respectivas obrigações. 

 

Cláusula Décima Sexta. A parte cuja prestação seja impedida ou retardada por 

quaisquer dos fatos ou atos acima mencionados, deverá comunicar e provar a 

ocorrência a outra parte, imediatamente e por escrito, expondo-lhe as razões pelas 

quais está compelida a sustar ou retardar a execução do pactuado. 

 

Cláusula Décima Sétima. Cessado o impedimento, retorna-se à execução do 

objeto, prorrogando-se o prazo contratual pelo número de dias de sua paralisação, 

ressalvado ao CONTRATANTE a faculdade de rescindir o contrato, caso tal período 

tenha sido superior a 10% (dez por cento) do prazo pactuado. 

 

DA RESCISÃO 

Cláusula Décima Oitava. O presente instrumento poderá ser rescindido ocorrendo 

qualquer uma das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8666/93. 

 

Cláusula Décima Nona. A rescisão se fará pelas formas e condições previstas no 

art. 79 da mesma Lei. 

 

Cláusula Décima Vigésima. Nos casos de rescisão, são resguardados os direitos do 

CONTRATANTE estabelecidos no art. 80 da Lei 8666/93. 

 

DO FORO 

Cláusula Vigésima Primeira. Fica eleito o foro da Comarca de Ervália/MG, com 

renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, como 

competente para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste 

instrumento. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Cláusula Vigésima Segunda. O CONTRATADO, ainda que demandado, 

administrativa ou judicialmente, não poderá opor ao CONTRATANTE qualquer 

tributo, seja federal, estadual ou municipal, incidente sobre mão-de-obra, materiais 

ou peças empregados no objeto, correndo à sua conta exclusiva os pagamentos que 

sobre esses títulos tiverem sido feitos, ou opor, ainda, qualquer cobrança oriunda 

de encargos decorrentes de processos que contra si forem instaurados, ainda que 

por sua natureza sejam suscetíveis de transação. 

 

Cláusula Vigésima Terceira. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 

65 da Lei Federal 8666/93, ao CONTRATANTE fica reservado o direito de acrescer 
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ou reduzir, mediante autorização específica, o objeto do presente instrumento, 

estipulando, na ocasião, preços, prazos e todos os demais elementos indispensáveis 

à perfeita caracterização da alteração, o que se fará por termo aditivo assinado 

pelas partes. 

 

Cláusula Vigésima Quarta. O não exercício pelas partes de qualquer dos direitos 

contratuais ou legais, representará ato de mera tolerância e não implicará, com 

relação a esse instrumento, em novação quanto a seus termos ou em renúncia ou 

desistência dos referidos direitos, os quais poderão ser exercidos a qualquer tempo. 

 

E por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento, 

digitado e impresso em 2 (duas) vias de igual forma e teor, para um só efeito e para 

todos os fins de direito, juntamente com as testemunhas abaixo. 

Araponga/MG, xx de xxxxxx de 2020. 

MUNICÍPIO DE ARAPONGA  

CONTRATANTE 

__________________________________________ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CONTRATADA  

 

TESTEMUNHAS  _________________________________________________ 

  NOME: 

       CPF: 

   _________________________________________________ 

  NOME: 

  CPF: 
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ANEXO VI – MODELO 

 

(papel timbrado da empresa) 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2020 

 

 

 
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 

 

................................................. empresário ou sócios da microempresa 

..................................., com sede na .................................................., nº 

................., bairro ........................, na cidade de 

......................../.................., constituída na Junta Comercial, em 

......./......./.........., sob NIRE nº ................... e inscrita no CNPJ sob nº 

.................................. declara(m) para os devidos fins e sob as penas da Lei, 

que o valor da receita bruta anual da empresa não excedeu, no ano anterior, 

ao limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de 

dezembro de 2013, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de 

exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. 

 

Em atendimento às disposições da Lei Complementar 123/2013 e 

147/2014, a microempresa adotará em seu nome empresarial a expressão 

MEI, ME ou EPP. 

 

MEI (___)    ME (___)   EPP (___) 

 

(Local e data) 

 

 

_____________________________________ 

Diretor ou Representante Legal 

 

 

 

 
OBS: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE NO ATO DO 

CREDENCIAMENTO. 


