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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 

 

Rua Mal. Floriano Peixoto, 426 – Centro – São Sebastião do Caí, RS – CEP 95760-000 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2019 

 

CLÓVIS ALBERTO PIRES DUARTE, Prefeito Municipal de São Sebastião do 

Caí, RS, no uso legal de suas atribuições em conformidade com a Lei n.º 

10.520/2002 e demais alterações, através do Departamento Municipal de 

Licitações e Contratos, conforme portaria 159/2017, torna público, para o 

conhecimento dos interessados que às 09 HORAS do dia 21 DE MAIO DE 

2019, na sede da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí, RS, sito a Rua 

Pinheiro Machado, 600, onde se reunirá a Comissão de Licitações, com a 

finalidade de receber propostas em atendimento ao item 01 desta licitação, cujo 

processo e julgamento serão realizados de acordo com os procedimentos da 

Lei n°. 10.520/2002 e suas alterações. 

 

 DO OBJETO 

Contratação de empresa para aquisição de Sistema de Governança e Gestão 
da Saúde Pública Disponível para acesso em qualquer lugar e hora: 

Acesso via navegador Web, sem a necessidade da instalação de programas; 

Compatível com os sistemas operacionais Windows, Linux e MacOS; 

Preparado para processamentos em cluster; 

Transferência de dados em ambiente seguro e criptografado. 

Possuir aplicação Web offline 

 

SECRETARIA E GOVERNANÇA 

Módulo que permite o gerenciamento de todo fluxo de trabalho dos 
estabelecimentos de saúde do município, permitindo a organização e análise 
das informações para tomada de decisões, proporcionando aos gestores uma 
visão gerencial das atividades operacionais. 
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1.2.1.1. Secretaria e Governança  

Implantação do módulo Secretaria e Governança na Secretaria Municipal de 
Saúde que inclui: 

UNIDADE DE SAÚDE Nº CADASTRO NO 
CNES 

SMS 7429347 

 

ATENÇÃO BÁSICA 

Recepção e registro de pacientes; 

Prontuário eletrônico profissional - PEP; 

Agendamento; 

Envio de SMS para confirmação de consultas; 

Agentes Comunitários de Saúde - ACS; 

Prontuário odontológico e odontograma digital; 

Almoxarifado, Assistência Farmacêutica e controle dos medicamentos judiciais; 

Epidemiologia; 

Vacinas; 

Tratamento fora do domicílio (TFD); 

Produção ambulatorial (BPA); 

Controle de cotas; 

Controle, avaliação e auditoria; 

Comunicação interna; 

Informações gerenciais; 
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Integrações com os sistemas do Ministério da Saúde. 

Integrações (prontuário do paciente com o hospital e laboratórios prestadores 
de serviço). 

Controle de frota de veículos e transporte de pacientes. 

 Atenção Básica: 

Implantação da módula Atenção Básica nas seguintes unidades de saúde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 ATENÇÃO ESPECIALIZADA 

Acolhimento no CAPS; 

Almoxarifado; 

Assistência Farmacêutica; 

Comunicação interna; 

Controle de vigilância animal (CVA); 

Informações gerenciais; 

UNIDADE DE SAÚDE  Nº CADASTRO 
NO CNES  

UBS Vila São Martim 3771342 

UBS Unidade Central 7429355 

UBS Saúde Navegantes 7327412 

UBS Loteamento Popular 6031188 

UBS Conceição 6789943 

SAMU 7523750 
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Integrações com sistemas do Ministério da Saúde; 

Lista de espera pública; 

Medicamento Judicial; 

Odontograma digital; 

Painel de chamada; 

Produção ambulatorial; 

Prontuário Eletrônico profissional; 

Prontuário odontológico 

Recepção; 

Regulação de consultas e exames; 

Protocolo de Solicitações com controle; 

 

Atenção Especializada: 

Implantação do módulo Atenção Especializada na seguinte unidade de saúde: 

 

UNIDADE DE SAÚDE  Nº CADASTRO NO 
CNES 

Centro de Saúde Dr. Bruno Cassel 2227428 

Ambulatório de Saúde Mental 7559143 

CAPS Ancoragem 6588069 
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1.2.4 APP CIDADÃO  

Ambiente voltado aos usuários e pacientes do Sistema Único de Saúde, onde é 
possível acompanhar todos os procedimentos realizados na rede municipal de 
saúde. Disponível na Web através de um Portal do Cidadão, em Totens 
multimídia e aplicativos para smartphones e Tablets, tanto na plataforma 
Android e IOS; 

Administração de dados gerais; 

Alerta de consultas, exames e horários de uso de medicamentos; 

Caderneta de vacinação on-line; 

Consulta de agendamento; 

Consulta de atendimentos realizados; 

Consulta de disponibilidade e localização de medicamentos; 

Consulta de processos de tratamento fora de domicilio; 

Consulta pública da lista de espera; 

Dicas de saúde e nutrição; 

Mapas inteligentes de glicemia e pressão alta; 

Pesquisa de satisfação para pacientes; 

Solicitação de consultas; 

Totalmente integrado; 

Protocolo de Consultas. 

 

1.3 A Administração Municipal não homologará valores superiores a: valor 
mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); referente ao suporte 
técnico o valor de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais) compreendendo 
entre outras coisas acompanhamento do uso do sistema, revisão da 
capacitação dos profissionais, bem como dirimir dúvidas quanto a 
funcionalidade; será pago até R$ 20.000,00 (vinte e mil reais) pela implantação 
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do sistema, compreendendo o já descrito no objeto bem como pela migração, 
conversão, instalação do mesmo. 

 

2 – DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 

Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidas pelo 
pregoeiro e sua equipe de apoio no dia, hora e local mencionados no 
preâmbulo, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados e identificados, 
respectivamente, como de nº 1e nº 2, para o que se sugere a seguinte 
inscrição: 

 

Ao 

Município de São Sebastião do Caí (RS) 

Pregão Presencial n.º 010/2019 

Envelope n.º 01-PROPOSTA 

NOME DA EMPRESA: ......................... 

 

Ao 

Município de São Sebastião do Caí (RS) 

Pregão Presencial n.º 010/2019 

Envelope n.º 02 – HABILITAÇÃO 

NOME DA EMPRESA: ............................... 

 

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

3.1. A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto ao pregoeiro, 
diretamente, por meio de seu representante legal ou através de procurador 
regularmente constituído, que devidamente identificado e credenciado, será o 
único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da 
representada. 
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3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação 
de documento de identidade. 

3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.3, 
abaixo, deverá ser apresentada fora dos envelopes. 

3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou 
assemelhado, deverá apresentar: 

a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 
registrado; 

a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de 
sociedade comercial ou de sociedade por ações; 

a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em 
exercício, no caso de sociedade civil; 

a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para 
prática de todos os demais atos inerentes ao certame, em se tratando de 
empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País; 

a.5) registro comercial, se empresa individual. 

b) se representada por procurador, deverá apresentar: 

b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com firma do 
outorgante reconhecida/autenticada em cartório/tabelionato, em que conste os 
requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em especial o 
nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a 
outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes 
para dar lance(s) em licitação pública; ou 

b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da 
licitante, comprovado a existência dos necessários poderes para formulação de 
propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame, 
conforme modelo do ANEXO III. 

Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato 
deverá estar acompanhado do ato de investidura do outorgante como 
representante legal da empresa. 
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Observação 2: Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma 
pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representante da 
empresa, a falta de qualquer uma invalida o documento para os fins deste 
procedimento licitatório. 

3.4. Para exercer o direito de ofertar lances e/ou manifestar intenção de 
recorrer, é obrigatório a licitante fazer-se representar em todas as sessões 
públicas referentes à licitação. 

 

4 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença 
das licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o 
pregoeiro, inicialmente, receberá o envelopes nº 01 - PROPOSTA e 02 - 
DOCUMENTAÇÃO. 

4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, 
não será aceita a participação de nenhuma licitante retardatária. 

4.3. Apresentar, ainda, fora dos envelopes, declaração de que cumprem os 
requisitos de habilitação, conforme modelo do ANEXO I. 

 

5 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

5.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 
(sessenta) dias, deverá ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, 
ressalvas ou entrelinhas, sendo a última folha datada e assinada pelo 
representante legal da empresa e deverá conter: 

a) razão social da empresa, CNPJ, endereço, telefone, e-mail, etc; 

b) descrição completa do produto ofertado – especificações, marca e demais 
dados técnicos; 

c) preço unitário, não superior ao valor de referência constante no item 01, 
indicando em moeda corrente nacional, onde deverão estar incluídas quaisquer 
vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam 
sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que 
correrão por conta da licitante vencedora. 
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5.2. Caso a empresa ou cooperativa queira se utilizar dos benefícios da Lei 
Complementar nº 123/20006, deverão apresentar fora dos envelopes os 
documentos abaixo listados: 

a) Se for o caso, para a empresa que pretender se utilizar dos benefícios 
previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, disciplinados nos itens 6.15 a 6.18 e 7.3, deste edital, deverão 
apresentar, fora dos envelopes, declaração, firmada por contador, de que ainda 
está enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte. 

b) Se for o caso, as cooperativas que tenham auferido no ano calendário 
anterior, receita bruta até o limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e 
oitocentos mil reais),  

gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 a 6.18 e 7.3, deste 
edital, conforme o disposto no art. 34, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 
2007, desde que também apresentem, no momento do credenciamento, 
declaração, firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita 
referido acima. 

 

6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a 
autora da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez 
por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, 
na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da vencedora. 

6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no 
subitem anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 
03 (três), oferecerem novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam 
os preços oferecidos em suas propostas escritas. 

6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos 
requisitos dos itens anteriores serão convidadas, individualmente, a 
apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e 
decrescentes, a partir da autora da proposta classificada em segundo lugar, até 
a proclamação da vencedora. 

6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será 
realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 
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6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida 
a palavra à licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 

6.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 1 (um) minuto para apresentar 
nova proposta. 

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

6.6.1. O pregoeiro arbitrará a seu critério, antes da etapa competitiva de lances 
o intervalo mínimo de redução. 

6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a 
proponente desistente às penalidades constantes do item 13 deste edital. 

6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo 
pregoeiro, implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, 
consequentemente, no impedimento de apresentar novos lances, sendo 
mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para 
efeito de ordenação das propostas. 

6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a 
conformidade entre a proposta escrita de menor preço unitário e o valor 
estimado para a contratação, podendo o pregoeiro negociar diretamente para 
que seja obtido preço menor. 

6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo 
pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos 
lances. 

6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o 
menor preço apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta 
de valor mais baixo, comparando-a com os valores consignados em planilha de 
custos, decidindo motivadamente a respeito. 

6.12. Serão desclassificadas as propostas que: 

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

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

c) afrontarem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não 
atenderem aos requisitos do item 5; 

d) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços 
manifestamente inexequíveis. 
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Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir 
ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, 
aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento 
convocatório.  

6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não 
previstas no edital. 

6.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate 
ficto, previsto no art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº 123/06, assegurado, 
como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que 
atenderem ao item 3.5.1, deste edital. 

6.15.1.  Entendem-se como empate ficto aquelas situações em que as 
propostas apresentadas pela microempresa, a empresa de pequeno porte ou 
pela cooperativa, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de 
menor valor. 

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

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da 
proposta de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 01 (um) 
minuto, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, 
situação em que será declarada vencedora do certame. 

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, 
convocada na forma da alínea anterior, não apresentar novo proposta, inferior 
à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais 
microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, 
que se enquadrarem na hipótese do item 6.15.1 deste edital, a apresentação 
de nova proposta, no prazo previsto na alínea “a” deste item. 

6.17. Se nenhuma microempresa, empresas de pequeno porte ou cooperativa, 
satisfizer as exigências do item 6.16 deste edital, será declarado vencedor do 
certame o licitante detentor da proposta originalmente de menor valor. 

6.18. O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses 
em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por 
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. 

6.19. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, 
sem prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas 
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escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a análise da 
documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos. 

6.20. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo 
todas e quaisquer informações acerca do objeto serão esclarecidas 
previamente junto ao setor de suprimento/compras deste Município, conforme 
subitem 14.1 deste edital. 

6.21. Caso haja necessidade de aditamento da sessão pública, será marcada 
nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo 
ato, os licitantes presentes. 

 

7 - DA HABILITAÇÃO 

Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar dentro do 
ENVELOPE N° 02, os seguintes documentos: 

7.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e 
posteriores alterações contratuais, devidamente registradas na junta comercial 
e, em vigor e, no caso de sociedade por ações, estatuto social, ata do atual 
capital social acompanhado da ata de eleição de sua atual administração, 
registrados e publicados; 

c) 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; 

d) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

7.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial da 
empresa, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica (licitante) e em 
prazo não superior a 90 (noventa) dias da data designada para a data fixada do 
documento. 
 
7.3. REGULARIDADE FISCAL 
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a) prova de inscrição no cadastro de contribuintes do Estado ou do Município, 
se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade; 

b) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, consistente na 
apresentação da Certidão Negativa de Débito expedida pela Secretaria da 
Receita Federal e da Certidão Negativa de Dívida Ativa para com a União, 
expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 

c) certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal 
da jurisdição fiscal do estabelecimento licitante; 

d) certidão que prove a regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943. 
 
7.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) No mínimo, um atestado/declaração de capacidade técnica operacional, em 
nome da licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
que comprove a aptidão da licitante para desempenhar atividade pertinente e 
compatível com o objeto a ser contratado. 

7.5. Declaração, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da 
Constituição Federal, combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 
8.666/93, de que não possui no quadro funcional pessoas menores de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 
dos 14 anos, conforme ANEXO II. 

7.6. Os documentos deverão ter validade para a data de abertura do Pregão 
Presencial, devendo ser apresentados em original, por cópia autenticada por 
tabelião ou por funcionário do município ou publicação em órgão da imprensa 
oficial, neste último caso apresentados em original ou cópia autenticada na 
forma acima prevista. Serão aceitos documentos gerados eletronicamente, 
condicionados a verificação de sua validade. 

Observação: As autenticações por funcionário público desta 
Administração SOMENTE serão realizados até as 8h30min do dia da 
abertura do presente Pregão Presencial. 
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7.7. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa 
que atender ao item 3.5.1, que possuir restrição em qualquer dos documentos 
de regularidade fiscal, previstos no item 7.3, deste edital, terá sua habilitação 
condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua 
regularidade em 02 (dois) dias úteis, a da sessão em que foi declarada como 
vencedora do certame. 

7.7.1. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogada uma única 
vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido 
pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo 
prazo. 

7.7.2. Ocorrendo a situação prevista no item 7.7, a sessão do pregão será 
suspensa, podendo o pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará 
continuidade ao certame, ficando os licitantes já intimados a comparecer ao ato 
público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação. 

7.7.3. O benefício de que trata o item 7.7 não eximirá a microempresa, a 
empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os 
documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 

7.7.4. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.7, 
implicará na inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no 
item 8.2, sem prejuízo das penalidades previstas no item 13.1, alínea a, deste 
edital. 

7.8. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do 
Pregoeiro pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da homologação da 
licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 05 
(cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

Observações: 

Não será aceito a participação de empresas consorciadas. 

 

8 – DO PROCEDIMENTO 

8.1 Fica estabelecido que os anexos e todos os documentos são 
complementares entre si, de modo que qualquer exigência, requisito, 
especificação ou determinação que se mencione um e se omita em outro, será 
considerado especificado e válido; 
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8.2 Recebidos os envelopes de credenciamento, na data e horário designados, 
o pregoeiro e equipe de apoio passarão à apreciação das propostas que serão 
rubricadas pelo pregoeiro, equipe de apoio de licitantes. 

8.3 Abertos o envelope da habilitação, os documentos serão rubricados pelos 
membros da Comissão de Licitações, e pelos licitantes presentes. 

8.4 A seguir, o pregoeiro, se julgar em condições, decidirá sobre a habilitação 
dos concorrentes, considerando-se automaticamente inabilitado aquele que 
deixar de apresentar qualquer dos documentos exigidos neste Edital. 

8.5 Ao declarado inabilitado não será devolvida documentação. 

8.6 Nenhum adendo será admitido nesta fase. 

8.7 Em caso de inabilitação serão abertos o envelope de habilitação do 
próximo licitante classificado e verificada sua documentação de habilitação. 

8.8 Qualquer documento apresentado com inverdade de informações ou 
comprovada sua falsidade, gerará a automática desclassificação da licitante, 
independente da fase que se encontre o julgamento. 

8.9 Em todas as fases da presente licitação serão observadas as normas 
previstas nos incisos, alíneas e parágrafos de forma subsidiária o art. 109 da 
Lei nº. 8.666/93. 

8.10 Os prazos para impugnação do presente Edital são os constantes da Lei 
Federal 10.520/2002. 

8.11 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de 
participar da licitação até o julgamento e decisão. 

 

9 – DO JULGAMENTO FINAL 

9.1 Esta licitação é do tipo pregão presencial e o julgamento será realizado 
pelo pregoeiro e equipe de apoio, considerando vencedora a proposta mais 
vantajosa para administração, respeitados os critérios e determinações do 
presente Edital. 

9.2 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências 
contidas no objeto desta licitação, as que contiverem opções de preços 
alternativos, as que forem omissas em pontos essenciais, de modo a gerar 
dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente. 
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10 – DOS SERVIÇOS 

10.1. O fiscal do contrato será o Sr. Diomar Machado Flores, secretário 
Municipal de Saúde. 

10.2. Serão obrigações da Licitante vencedora: 

a) Mapeamento de processos e criação uma base dos mesmos, importação de 
dados, disponibilização de aplicação em nuvem e disponibilização de acessos, 
cadastros de usuários, instalação, hospedagem, manutenção e atualizações do 
sistema;  

b) Disponibilizar durante a implantação e durante a vigência do contrato um 
técnico de forma presencial ou remota para acompanhamento do processo e 
demandas junto a Prefeitura; 

c) Ministrar treinamento do sistema para o corpo de funcionários da Prefeitura; 

d) Obriga-se a prestar os serviços, com pessoal próprio, utilizando profissionais 
especializados e em número suficiente para o fiel cumprimento do contrato; 

e) Obriga-se a reembolsar o CONTRATANTE de todas as despesas que tiver 
decorrente de: 

I - reconhecimento judicial de vínculo empregatício de 
empregados/subcontratados seus com o CONTRATANTE. 

II - reconhecimento judicial de solidariedade/subsidiariedade do 
CONTRATANTE no cumprimento de suas obrigações trabalhistas, 
responsabilidade civil e previdenciária. 

g) Fica obrigada a emissão de nota fiscal de serviços, bem como ao 
recolhimento do ISS devido e demais tributos e encargos cabíveis sobre a 
prestação dos serviços. 

h) Fica obrigada a implantar o sistema no prazo máximo de até 60 (sessenta) 
dias, a contar da data de assinatura do Contrato. 

i) Manter absoluto sigilo sobre quaisquer documentos, informações ou dados 
que tiver conhecimento ou acesso, em decorrência da execução dos serviços e 
não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da 
Prefeitura Municipal a respeito do contrato e dos serviços a ele inerentes. 
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11 – DO PAGAMENTO 

11.1 Pela aquisição da permissão de uso do sistema será efetuado o 
Pagamento até o 5º (quinto) dia útil após a conclusão da implantação do 
sistema, à vista das notas fiscais decorrentes ou outros documentos 
equivalentes, devidamente quitados e aprovados por servidor responsável pela 
fiscalização dos serviços. 

11.2 Pelos serviços de migração (conversão, instalação, implantação e 
treinamento dos sistemas), serão efetuados os pagamentos 10 (dez) dias após 
a conclusão dos trabalhos, à vista das notas fiscais decorrentes ou outros 
documentos equivalentes. 

11.3 Pelos serviços de suporte técnico prestados, envolvendo atendimentos e 
atualizações, serão realizados até 10 (dez) dias após a prestação dos serviços, 
à vista. 

11.4 Não serão permitidos adiantamentos de pagamentos. 

11.5 Em caso de atraso, os valores contratados serão acrescidos de multa de 
1% (um por cento), mais juros de 2% (dois por cento) ao mês, a título de 
compensação financeira, desde o dia subsequente ao do vencimento até o do 
seu efetivo pagamento. 

 

12 – DAS PENALIDADES 

12.1 A licitante vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou 
condições do presente Pregão Presencial ficará sujeita às penalidades 
previstas nos art. 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 
especialmente de: 

a) Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar, também, as seguintes sanções: 

a.1) Advertência; 

a.2) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor inadimplido de locação mensal 
vigente; 

a.3) Suspensão temporária em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
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a.4) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida sua reabilitação 

b) O atraso que exceder ao prazo proposto para a conclusão de implantação e 
migração dos dados do sistema, acarretará a multa de 0,5 (zero vírgula cinco 
por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), 
sobre o valor mensal de locação vigente referente ao sistema cuja implantação 
sofreu atraso; 

c) O não cumprimento de obrigação acessória sujeitará o fornecedor à multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor mensal de locação vigente; 

12.2 Na aplicação das penalidades previstas no presente Edital, o Município 
considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os 
antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se 
admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, "caput", 
da Lei nº 8.666/93. 

12.3 As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o 
caso. 

12.4 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual. 

 

13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 A empresa vencedora terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para assinar 
o contrato, sob pena da perda do direito objeto desta licitação. 

13.2 O atraso na implantação dos sistemas, acarretará em multas previstas no 
termo contratual; 

13.3 Em nenhuma hipótese serão concedidos prazo para apresentação da 
documentação e proposta exigidas e não apresentadas na reunião de 
recebimento; 

13.4 Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições 
das propostas ou quaisquer outros documentos; 

13.5 Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas e apresentar 
reclamações ou recursos, assinar atas e o contrato os licitantes ou seus 
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representantes presentes à reunião e a equipe de apoio, bem como o 
pregoeiro. 

13. 6 Uma vez iniciada a sessão de licitação não serão admitidos participantes 
retardatários; 

13.7 A empresa vencedora da presente licitação, se desistir de fornecer o 
produto licitado, poderá, a critério da Administração, ser suspensa do direito de 
licitar, pelo prazo de 02 (dois) anos, independentemente das medidas judiciais 
cabíveis; 

13.8 Ao Prefeito ficamos assegurados o direito de, no interesse do Município, 
revogar ou anular a presente Licitação, sem que caiba aos licitantes quaisquer 
direitos a reclamação ou indenização; 

13.9 O presente Edital poderá ser obtido no site 
www.saosebastiaodocai.rs.gov.br ou no Portal da Transparência. 

13.10 São anexos e parte integrante deste Edital: 

Anexo I – Minuta de Contrato; 

Anexo II - Declaração, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do artigo 
7º da Constituição Federal, combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei Federal 
nº 8.666/93;  

Anexo III – Credenciamento;  

Minuta do Contrato. 

                                               

 

CLAITON MÜLLER 

Pregoeiro 
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ANEXO I 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019 

 

EMPRESA: 

CNPJ/MF N°: 

ENDEREÇO: 

 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Licitante, que atendemos 

todos os requisitos de habilitação do processo licitatório na modalidade de PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 010/2019. 

 

 

              Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

               _______________________, _____ de ________________ de 2019. 

  

 

 

 

Nome completo e assinatura do(a) representante legal da empresa. 
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ANEXO II 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019 

 

EMPRESA: 

CNPJ/MF N°: 

ENDEREÇO: 

 

 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Licitante, em cumprimento 

ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal combinado com o inciso V 

do art. 27 da Lei nº 8.666/93, de que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas 

menores de 18 (dezoito) anos em um trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 

menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 

partir dos 14 (quatorze) anos. 

 

  Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

 

  _____________________, _____ de _______________ de 2019. 

  

 

 

Nome completo e assinatura do(a) representante legal da empresa. 
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ANEXO III 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019 

 

EMPRESA: 

CNPJ/MF N°: 

ENDEREÇO: 

 

CREDENCIAMENTO 

 

Pelo presente credenciamos o (a) Sr.(a)________________________, portador 

da Cédula de Identidade n° ________________________, expedida pela __________, 

CPF n° _____________________ para participar em procedimento licitatório, consistente 

no PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2019, podendo praticar todos os atos inerentes ao 

referido procedimento, no que diz respeito aos interesses da representada. 

 

___________________, ____ de ________________ de 2019. 

 

 

 

Nome completo e assinatura do(a) representante legal da empresa. 
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PREGÃO PRESENCIAL 010/2019 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO N. ____ /2019. 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAI(RS), 
pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Rua Pinheiro 
Machado,600, inscrito no CNPJ/MF sob n.º88.370.879/0001-04, representado 
pelo Prefeito, Sr. Clóvis Alberto Pires Duarte denominado CONTRATANTE, 
e___________ , Inscrita no CNPJ/MF sob n.º ________, com sede na Rua 
_________, ____, Bairro _____, na cidade de _________, neste ato 
representada pelo Sr. __________, doravante denominado CONTRATADA, 
tendo em vista a homologação do Pregão Presencial 010/2019, e de 
conformidade com a Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, mediante o 
estabelecimento das seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

DO OBJETO 

Contratação de empresa para aquisição de Sistema de Governança e Gestão 
da Saúde Pública Disponível para acesso em qualquer lugar e hora: 

Acesso via navegador Web, sem a necessidade da instalação de programas; 

Compatível com os sistemas operacionais Windows, Linux e MacOS; 

Preparado para processamentos em cluster; 

Transferência de dados em ambiente seguro e criptografado. 

Possuir aplicação Web offline 

 

SECRETARIA E GOVERNANÇA 

Módulo que permite o gerenciamento de todo fluxo de trabalho dos 
estabelecimentos de saúde do município, permitindo a organização e análise 
das informações para tomada de decisões, proporcionando aos gestores uma 
visão gerencial das atividades operacionais. 
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1.2.1.1. Secretaria e Governança  

Implantação do módulo Secretaria e Governança na Secretaria Municipal de 
Saúde que inclui: 

UNIDADE DE SAÚDE Nº CADASTRO NO 
CNES 

SMS 7429347 

 

ATENÇÃO BÁSICA 

Recepção e registro de pacientes; 

Prontuário eletrônico profissional - PEP; 

Agendamento; 

Envio de SMS para confirmação de consultas; 

Agentes Comunitários de Saúde - ACS; 

Prontuário odontológico e odontograma digital; 

Almoxarifado, Assistência Farmacêutica e controle dos medicamentos judiciais; 

Epidemiologia; 

Vacinas; 

Tratamento fora do domicílio (TFD); 

Produção ambulatorial (BPA); 

Controle de cotas; 

Controle, avaliação e auditoria; 

Comunicação interna; 

Informações gerenciais; 

Integrações com os sistemas do Ministério da Saúde. 
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Integrações (prontuário do paciente com o hospital e laboratórios prestadores 
de serviço). 

Controle de frota de veículos e transporte de pacientes. 

 Atenção Básica: 

Implantação da módula Atenção Básica nas seguintes unidades de saúde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 ATENÇÃO ESPECIALIZADA 

Acolhimento no CAPS; 

Almoxarifado; 

Assistência Farmacêutica; 

Comunicação interna; 

Controle de vigilância animal (CVA); 

Informações gerenciais; 

Integrações com sistemas do Ministério da Saúde; 

UNIDADE DE SAÚDE  Nº CADASTRO 
NO CNES  

UBS Vila São Martim 3771342 

UBS Unidade Central 7429355 

UBS Saúde Navegantes 7327412 

UBS Loteamento Popular 6031188 

UBS Conceição 6789943 

SAMU 7523750 
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Lista de espera pública; 

Medicamento Judicial; 

Odontograma digital; 

Painel de chamada; 

Produção ambulatorial; 

Prontuário Eletrônico profissional; 

Prontuário odontológico 

Recepção; 

Regulação de consultas e exames; 

 

Atenção Especializada: 

Implantação do módulo Atenção Especializada na seguinte unidade de saúde: 

 

UNIDADE DE SAÚDE  Nº CADASTRO NO 
CNES 

Centro de Saúde Dr. Bruno Cassel 2227428 

Ambulatório de Saúde Mental 7559143 

CAPS Ancoragem 6588069 

  
 

 

1.2.4 APP CIDADÃO  

Ambiente voltado aos usuários e pacientes do Sistema Único de Saúde, onde é 
possível acompanhar todos os procedimentos realizados na rede municipal de 
saúde. Disponível na Web através de um Portal do Cidadão, em Totens 
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multimídia e aplicativos para smartphones e Tablets, tanto na plataforma 
Android e IOS; 

Administração de dados gerais; 

Alerta de consultas, exames e horários de uso de medicamentos; 

Caderneta de vacinação on-line; 

Consulta de agendamento; 

Consulta de atendimentos realizados; 

Consulta de disponibilidade e localização de medicamentos; 

Consulta de processos de tratamento fora de domicilio; 

Consulta pública da lista de espera; 

Dicas de saúde e nutrição; 

Mapas inteligentes de glicemia e pressão alta; 

Pesquisa de satisfação para pacientes; 

Solicitação de consultas; 

Totalmente integrado. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE EXECUÇÃO 

2.1. A execução implica na atribuição à CONTRATADA da responsabilidade 
pelo acompanhamento permanente do sistema locado, que garanta os 
aspectos legais, inclusive procedendo às alterações normativas, corretivas e 
evolutivas, bem como atendimento e suporte técnico quando solicitado, visando 
à eficiência. Deve atender, também, a geração de informações automatizadas 
para auditorias e prestação de contas. 

2.2 O prazo para pleno e perfeito funcionamento de toda Gestão da Saúde será 

de até 60 dias. 

2.3. A execução se dará de forma continuada mediante a prestação dos 
serviços de assistência/suporte técnico na manutenção e utilização do sistema  
locado e treinamento dos servidores, visando à atualização dos mesmos 
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sempre que houver mudança no sistema, mediante requerimento por parte do 
CONTRATANTE. 

2.3.1. O treinamento terá o mesmo trato da visita técnica, agendada através de 
chamado. 

2.3.2 Deverá ser fornecido um treinamento inicial que satisfaça aos usuários 
com relação a sua capacitação e utilização dos sistemas, a fim de que cada 
usuário possa operar de forma independente em sua área. 

2.3.3 Os treinamentos iniciais deverão ser ministrados na sede da Prefeitura, 
por setor, sendo a ordem definida conforme as prioridades do Município. 

2.4. A assistência/suporte técnico se dará minimamente mediante a visita de 
técnicos ao Município e suporte via telefone para atendimento do sistema 
relacionado na Cláusula Primeira. 

2.5. A visita de técnicos na sede do município ou outra forma de assistência 
será prestada mediante solicitação da Administração, que determinará a 
necessidade de assistência, respeitada a vigência e condições contratuais. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA: 

3.1. O presente contrato terá duração de 12 (doze) meses, contados a partir de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado até o máximo de 48 (quarenta e oito) 
meses, conforme previsto no art. 57, IV da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA – DOS VALORES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1. Pela aquisição do direito de uso do sistema descrito na Cláusula Primeira,  
os valores de referência praticados no mercado são os descritos abaixo: 

Pelo uso, será pago valor mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); 
referente ao suporte técnico será pago R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais) 
compreendendo entre outras coisas acompanhamento do uso do sistema, 
revisão da capacitação dos profissionais, bem como dirimir dúvidas quanto a 
funcionalidade; será pago até R$ 20.000,00 (vinte e mil reais) pela implantação 
do sistema, compreendendo o já descrito no objeto bem como pela migração, 
conversão, instalação do mesmo. 

4.2 Pelos custos de implantação o mesmo será diluído em até 06 (seis) 
parcelas. 
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4.3 Pelos serviços de suporte técnico prestado, envolvendo atendimentos e 
atualizações, serão realizados até 10 (dez) dias após a prestação dos serviços, 
à vista das notas fiscais decorrentes ou outros documentos equivalentes. 

4.5 Não serão permitidos adiantamentos de pagamentos. 

4.6 Em caso de atraso, os valores contratados serão acrescidos de multa de 
1% (um por cento), mais juros de 2% (dois por cento) ao mês, a título de 
compensação financeira, desde o dia subsequente ao do vencimento até o do 
seu efetivo pagamento. 

CLÁUSULA QUINTA – DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS 

5.1. O serviço de instalação e liberação do sistema locado deverá ter início em 
até 05 (cinco) dias úteis contados da data da assinatura do presente contrato. 

5.2. O prazo total para execução dos serviços de Instalação e Implantação, 
incluído o treinamento inicial de servidores, será de 30 (trinta) dias, conforme já 
previsto na Cláusula Segunda. 

5.3. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a conversão/migração de 
dados entre os sistemas atualmente utilizados pelo CONTRATANTE e o locado 
a partir deste contrato, caso seja necessário tal procedimento, sem a 
necessidade de digitação ou redigitação de dados por servidores municipais, 
mediante a disponibilização dos mesmos pela CONTRATANTE. 

5.4. O treinamento inicial dos servidores se dará mediante a apresentação pelo 

CONTRATANTE da relação de usuários a serem treinados, representantes das 
unidades interessadas e de acordo com a necessidade de cada setor. 

5.4.1. O treinamento inicial deverá ser in loco na sede da Prefeitura Municipal, 
no setor em que cada servidor estiver lotado e com os equipamentos de 
informática que utilizará em seu trabalho, e os demais treinamentos, na sede 
da Prefeitura Municipal ou na sede da CONTRATADA, sendo definido de 
comum acordo entre as partes. 

5.4.2. O treinamento constará de apresentação geral do sistema e 
acompanhamento de todas as rotinas/atividades em nível de usuário, e ser 
ministrado de forma prática, devendo possibilitar todas as operações de 
inclusão, alteração, exclusão e consulta referente a cada tela ou recurso do 
sistema, bem como a alimentação de dados, cálculos e processos, emissão e 
análise de relatórios etc. 
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5.5. A execução dos serviços previstos nesta Cláusula deverão ser realizados 
pela CONTRATADA em datas e horários previamente agendados com o 
CONTRATANTE, de forma a causar o menor impacto possível nas atividades 
diárias de cada setor ou Secretaria Municipal que for utilizar o sistema, mas de 
forma a garantir que o prazo máximo estipulado possa ser cumprido pela 
CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEXTA– DA RECISÃO 

6.1. O presente contrato poderá ser rescindido parcial ou totalmente, por justo 
motivo, no caso de execução do objeto fora das especificações deste contrato 
e do edital de Pregão Presencial 010/2019, de acordo com o previsto nos art. 
77 a 79 da Lei nº 8.666/93 e mediante comunicação por escrito com no mínimo 
30 (trinta) dias de antecedência. 

CLÁUSULA  SÉTIMA – DA VINCULAÇÃO E REGÊNCIA LEGAL 

61.1. O presente contrato é regido pelas normas da Lei nº 8.666 de 21 de junho 
de 1993, suas alterações. 

7.1.2. Consideram-se integrantes do presente instrumento contratual, os 
termos do Pregão Presencial n° 010/2019 e seus anexos, a proposta financeira 
da CONTRATADA, datada de no que couber, e demais documentos 
pertinentes, independente de transcrição. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO  

 As partes elegem o foro da Comarca de São Sebastião do Caí, RS para dirimir 
qualquer dúvida, ação ou questão oriunda deste instrumento. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato, por si 
e seus sucessores, em vias iguais, rubricadas para todos os fins de direito. 

 

São Sebastião do Caí, RS, __ de ______ de 2019. 

 

 

       Clóvis Alberto Pires Duarte                             Contratada 

          Prefeito Municipal  


