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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2021  

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na locação de diversos Sistemas de 
Informações Gerenciais, visando a Informatização e integração das rotinas 
Administrativas das Secretarias Municipais da Prefetura de Luís Eduardo 
Magalhaes/BA, de acordo com as especificações e quantitativos indicados no Anexo I 
deste edital.  
 
RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A PROPOSTAS E 

HABILITAÇÃO - INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

TIPO: Menor preço/lance global por lote 

DATA DA SESSÃO: 11 de março de 2021 

HORÁRIO: 09h00 (horário de Brasília).  

LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães - BA, 

situada na Rua Jose Ramos Anchieta nº 187 - Bairro Jardim Primavera.  

 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  
1.1. Lei Federal nº. 8.666/93, atualizada, institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências; 
1.2. Lei Federal nº. 10.520 de 17/07/2002, que instituiu modalidade de licitação. 
Denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras 
Providências; 
1.3. Decreto Municipal nº. 1.600/2011. 
1.4. Lei complementar 123/2006, que institui o Estatuto Nacional de Microempresa e 
Empresa de Pequeno porte. 
 

1 - PREÂMBULO 
 
1.1 A Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhaes - BA, através do seu Pregoeiro, 
torna público que realizará licitação, na modalidade de Pregão, regida pela Lei Federal 
n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, por este edital, seus anexos e, subsidiariamente, pela 
Lei Federal n.º 8.666/93, e suas alterações, A ser realizada em sessão pública, conforme 
local, data e horário e locais supracitados.    
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1.2. Na hipótese de ocorrer feriado ou fato impeditivo, e que não possibilite a realização 
da sessão pública, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil imediato, no mesmo 
local e hora, conforme publicações a serem realizadas no Diário Oficial do Município.   
 
2 - OBJETO 
 
2.1. Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada na locação 
de diversos Sistemas de Informações Gerenciais, visando a Informatização e 
integração das rotinas Administrativas das Secretarias Municipais da Prefetura de 
Luís Eduardo Magalhaes/BA, sendo elas: Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças, Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão e Secretaria 
Municipal de Saúde, para serviços de implantação, locação, suporte, manutenção 
corretiva e eventuais customizações (manutenção evolutiva) dos seguintes softwares: 
Sistema Integrado de Plano Plurianual (PPA), Sistema Integrado de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO), Sistema Integrado de Controle Orçamentário – Lei 
Orçamentária Anual (LOA), Sistema Integrado de Contabilidade Pública, Sistema 
integrado de Tesouraria, Sistema Integrado de Controle de Protocolo, Sistema 
Integrado de Folha de Pagamento, e Módulo De Business Intelligence (BI) de Folha 
de pagamento, Sistema Integrado de Portal do Servidor Público, Sistema Integrado de 
Licitações, Sistema Integrado de Contratos, Sistema Integrado de Convênios, Sistema 
Integrado de Patrimônio, Sistema Integrado de Almoxarifado, Sistema Integrado de 
Compras, Sistema Integrado de Portal da Transparência Pública, Sistema Integrado 
de Regulação e Marcação, Sistema Integrado de Urgência e Emergência, Sistema 
Integrado de Prontuário Eletrônico, Sistema Integrado de Tratamento Fora do 
Domicílio, Sistema Integrado de laboratório e Módulo De Business Intelligence (BI) 
de Saúde, visando atender às necessidades das Secretarias Municipais de 
Administração e Finanças, Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e 
Gestão e Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantitativos e especificações 
indicados no Anexo I deste edital.  

 

3 - PAGAMENTOS E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 
3.1. O pagamento devido ao prestador será efetuado em até 30 (trinta) dias após o 
recebimento, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, através de crédito em conta, 
após ter sido devidamente atestada a entrega de acordo com as especificações ajustadas. 
 
3.2. Antes de efetuar o pagamento será verificada a regularidade do prestador junto aos 
órgãos fazendários, mediante consulta “online”, cujos comprovantes serão anexados ao 
processo de pagamento. 
 
3.3. As despesas decorrentes deste processo correrão por conta da programação 
financeira constada no ANEXO I - Termo de Referência. 

 
4 – CREDENCIAMENTO 
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4.1. Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por 
um representante devidamente munido de documento que o credencie a participar 
desta sessão pública. 
 
4.2. Cada licitante far-se-á representar por seu titular ou mandatário constituído e 
somente estes serão admitidos a intervir nas fases do procedimento licitatório, 
respondendo, assim, para todos os efeitos, pelo representado. 
 
4.2.1. Caso a procuração não seja pública, será necessário o reconhecimento da firma do 
subscritor, que deverá ter poderes para outorgá-la. 
 
4.2.2. A procuração de que trata o item anterior deverá ser apresentada em conjunto 
com a cópia autenticada do Contrato Social ou equivalente da empresa. 
 
4.3. Nos casos em que a empresa estiver representada por sócio, proprietário, dirigente 
ou assemelhado da empresa proponente, o mesmo deverá apresentar cópia do 
respectivo Estatuto ou Contrato Social, devidamente acompanhada do documento 
original para autenticação na Sessão, ou cópia autenticada em cartório, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura. 
 
4.4. Não será admitida a atuação de um único representante legal para duas ou mais 
empresas. 
 
4.5. O representante legal que não apresentar o Documento de Credenciamento ficará 
impedido de apresentar lances, não poderá se manifestar durante a Sessão e ficará 
impossibilitado de responder pela empresa e interpor recurso em qualquer fase. 
Somente será aproveitada a sua proposta escrita (exceto quando da ausência da 
declaração citada no item 4.7, deste Edital). 
 
4.6. Para fins de credenciamento o licitante poderá adotar o modelo na forma prevista 
no Anexo II (Modelo de Credencial), acompanhado da devida identificação através de 
sua Carteira de Identidade ou outro documento, com foto, equivalente. 
 
4.7. Juntamente com a procuração ou credencial, deverá ser apresentada 
DECLARAÇÃO do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação constantes do Edital, conforme Anexo III (Modelo de Declaração de 

Atendimento às Condições de Habilitação), para fins de cumprimento do disposto no 
art. 4o, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520/02. 
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4.7.1 No caso da ausência da Declaração acima citada, a mesma poderá ser 
elaborada de próprio punho na sessão pública, pelo representante 
devidamente credenciado pela licitante. 

 
4.8. Quando na firma ou denominação social da microempresa ou da empresa de 
pequeno porte não constar, respectivamente, as abreviações “ME” ou “EPP”, 
juntamente com o credenciamento, será exigida, para fins de aplicação do tratamento 
diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123/06 e alterações, a comprovação de 
tal enquadramento, mediante a apresentação de um dos seguintes documentos: 

a) declaração emitida pelo Departamento da Receita Federal; 
b) declaração do próprio licitante, atestando, sob as penas da lei, o seu 
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
4.9. Após o encerramento da fase de credenciamento não será permitida a participação 
de retardatários, salvo na condição de ouvintes. 
 
5 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
5.1. Poderão participar deste Pregão Presencial as empresas que tenham ramo de 
atividade compatível com o objeto desta licitação e que atenderem a todas as exigências, 
inclusive quanto à documentação requisitada no item 9 deste Edital. 
 
5.2. Poderão participar desta licitação, em condições diferenciadas, as microempresas e 
empresa de pequeno porte, na forma prescrita da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e alterações posteriores. 
 
5.3. Não poderão participar da presente licitação: 
 
5.3.1. Pessoas físicas; 
 
5.3.2. Empresas em regime de subcontratação ou, ainda, em consórcio; 
 
5.3.3. Empresas que possuam restrições quanto à capacidade técnica ou operativa, 
personalidade e capacidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal; 
 
5.3.4. Empresas que estejam sob concordata ou falência, concurso de credores, 
dissolução ou liquidação;  
 
5.3.5. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a 
Administração Pública, direta ou indireta, Federal, estadual ou Municipal, desde que o 
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ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo 
Órgão que o praticou. 
 
5.3.6. Empresas que não tenham cumprido, integralmente, contratos anteriores firmados 
ou que, embora ainda vigente, se encontrem inadimplentes com qualquer das 
obrigações assumidas, quer com esta Prefeitura, quer com outros órgãos e entidades 
públicas. 
 
5.3.7. Empresas estrangeiras que não funcionem no País;  
 
5.3.8. Empresas que possuam participação direta ou indireta de sócios, diretores ou 
responsáveis técnicos que tenham vínculo empregatício com esta Prefeitura. 
 
5.4. Os licitantes deverão proceder, antes da elaboração das propostas, a verificação 
minuciosa de todos os elementos fornecidos, comunicando por escrito até 2 (dois) dias 
úteis da reunião de abertura da licitação, os erros ou omissões porventura observadas.  
5.4.1. A não comunicação no prazo acima estabelecido implicará na tácita aceitação dos 
elementos fornecidos, não cabendo, em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação 
posterior com base em imperfeições, omissões ou falhas. 
 
5.4.2. Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita dos recursos 
deverão ser protocolados junto ao Pregoeiro no horário de funcionamento normal da 
repartição, ou encaminhados no e-mail: licitacao@pmlem.ba.gov.br. 
 
6 - FORMA E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
 
6.1. Os elementos que compõem a PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO 
devidamente ordenada e numerada serão apresentados em 02 (dois) invólucros 
distintos e lacrados, os quais deverão conter na parte frontal: 
 

Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães  
Pregão Presencial: 014/2021 
Objeto: Contratação de empresa especializada na locação 
de diversos Sistemas de Informações Gerenciais, visando a 
Informatização e integração das rotinas Administrativas 
das Secretarias Municipais da Prefetura de Luís Eduardo 
Magalhaes/BA. 
 Endereço do licitante: 
Identificação dos Envelopes: 
- ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA COMERCIAL 
- ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO 

mailto:licitacao@pmlem.ba.gov.br
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6.2. A colocação de elemento(s) do envelope da Proposta Comercial no envelope da 
Documentação acarretará a inabilitação do licitante. 
 
6.3. Não será admitido encaminhamento de documentação e proposta via fax, postal ou 
similar. 
 
7 - PROPOSTAS COMERCIAIS 
 
7.1. A Proposta Comercial, formulada conforme modelo constante no Anexo IV deste 
Edital, e os documentos que a instruírem quando for o caso, será apresentada 
obedecendo aos seguintes requisitos: 
 
7.1.1. Em uma via, impressa preferencialmente em papel timbrado da empresa licitante 
(exceto documentos emitidos por terceiros que sejam a ela anexadas, quando couber), 
rubricadas em todas as suas páginas e assinada na última, sob carimbo, pelo 
representante legal, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, redigida 
em língua portuguesa, salvo expressões técnicas de uso corrente em outra língua. 
 
7.1.2. Preço em moeda nacional com aceitação de dois dígitos após a casa decimal; 
 
7.1.3. Preço unitário e total de todos os itens, e valor total do lote cotado em algarismo e 
por extenso, sendo que caso haja divergência entre o valor unitário e o total será 
considerado o valor unitário, e entre os expressos em algarismos e por extenso, será 
considerado o valor por extenso; 
 
7.1.4. Conter declaração que nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas 
relativas aos custos de fornecimento de materiais, frete, seguro, embalagem, taxas, 
impostos e demais encargos incidentes, constituindo-se, portanto, na única remuneração 
devida pela Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães para execução completa 
do objeto.  
 
7.1.5. Conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preço ou qualquer outra 
condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado; 
 
7.1.6. Marca de todos os produtos licitados, quando necessário.  
 
7.1.7. Validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 
apresentação. 
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7.2. A Proposta de Preço deverá ainda conter o nome ou razão social do proponente, o 
endereço completo, os números de telefone e o endereço eletrônico (e-mail), se houver, 
para contato. 
 
7.3. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos incorretamente cotados 
ou omitidos da Proposta de Preço serão considerados como inclusos nos preços, não 
sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os 
materiais/serviços respectivos serem fornecidos à Prefeitura Municipal de Luís 
Eduardo Magalhães/BA sem quaisquer ônus adicionais. 
  
7.4. A apresentação da proposta comercial implica na aceitação plena e total das 
condições deste Edital, sujeitando o licitante às sanções previstas no art. 87 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 
7.5. As propostas comerciais serão abertas pelo Pregoeiro, em ato público, no dia, 
horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital. 
 
7.6. Abertos os envelopes contendo as propostas, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio 
rubricarão todas as folhas e demais documentos que integram as propostas comerciais 
apresentadas pelos licitantes. 
 
7.7. A aceitação da proposta será feita por lote. 
 
7.8. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE: 
 
7.8.1. Não atendam às exigências do edital e seus anexos; 
 
7.8.2. Contiverem emendas, borrões ou rasuras; 
 
7.8.3. Apresentem cotação de opção de produto/serviço (proposta alternativa). 
 
7.8.4. Lotes com a ausência de itens  
 
7.8.4. Não apresentar a marca do produto licitado; (quando for o caso).  
 
7.8.5. Quantitativos divergentes aos fixados no termo de referência.   
 
8 - JULGAMENTOS DAS PROPOSTAS E DOS LANCES 
 
8.1. O processo de julgamento das propostas será efetuado pelo menor preço global por 
lote.  
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8.2. Serão classificados para lance pelo Pregoeiro os licitantes que apresentarem 
proposta com menor preço e os demais licitantes que apresentarem propostas com 
preços até 10% (dez por cento) superior àquela de menor preço. 
 
8.3. Caso não seja verificado, no mínimo, 03 (três) propostas escritas nas condições do 
item 8.2, serão classificadas as melhores propostas, até o número máximo de 3 (três). 
 
8.4. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos 
proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e 
decrescentes. 
8.5. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de 
maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor. 
 
8.6. 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 por ele apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 
 
8.7. Caso não sejam apresentados lances verbais, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
 
8.8. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor. 
 
8.9. Para fins de julgamento das propostas, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio levarão 
em conta o critério de menor preço por global por lote, assim entendido o menor valor 
oferecido apresentado pelas licitantes presentes.  
 
8.10. Caso a proposta de menor preço não seja aceitável, o licitante será desclassificado e 
o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a 
apuração de uma proposta válida. 
 
8.11. Serão desclassificadas as propostas que não atendem às exigências deste Edital, 
sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento ou ainda preços manifestamente inexequíveis, comparados aos preços de 
mercado. 
 
8.12. No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, o Pregoeiro 
convocará todos os licitantes para, no prazo de 4 (quatro) dias úteis, apresentarem 
novas propostas escoimadas das causas de sua desclassificação. 
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8.13. No caso de absoluta igualdade de duas ou mais propostas, adotar-se-ão os critérios 
definidos no § 2º, do art. 45, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
8.14. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital e seus 
Anexos. 
 
8.15. Nas situações previstas nos itens 8.8 e 8.10, o Pregoeiro poderá negociar 
diretamente com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 
8.16. Finalizada a fase de lances, para fins de verificar a exequibilidade dos preços, é 

facultado ao Pregoeiro solicitar da licitante vencedora Planilha de Composição de 

Preços Unitários, que deverá ser composta pelos encargos, taxas, fretes e demais 

emolumentos que incidirão na formulação dos preços finais ofertados para execução do 

objeto. 

 

8.17. Quando comprovada a existência de inexequibilidade de preços, o Pregoeiro 
desclassificará a menor proposta e as propostas subsequentes que se enquadrarem na 
mesmo situação da primeira, selecionando como vencedora a proposta que, avaliada a 
sua exequibilidade, for aceitável para plena e satisfatória execução contratual. 
 
9 - DA HABILITAÇÃO 
 
9.1. Sendo aceitável a proposta 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. 
 
9.2. No Envelope n.º 02 (Documentação) deverão constar os documentos exigidos para 
habilitação, apresentados em 1 (uma) via, com todas as páginas rubricadas pelo 
representante legal e encabeçadas por índice, no qual constem as respectivas páginas 
nas quais se encontram, conforme listagem abaixo: 
 
9.2.1. Quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
9.2.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
9.2.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
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9.2.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 
 
9.2.1.4. 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; 
 
9.2.1.5. Cópia autenticada dos documentos pessoais (identidade e CPF) dos sócios ou 
proprietário. 
 
9.2.2. Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 
9.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
9.2.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 
houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 
 
9.2.2.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 
de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 
Fazenda Nacional; 
 
9.2.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, sendo as duas 
últimas do domicílio ou sede do licitante; 
 
9.2.2.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei, através de apresentação do Certificado de Regularidade de Situação - 
CRS; 
 
9.2.2.6. 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. 
 
9.2.3. Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
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9.2.3.1. Comprovação através da apresentação de atestado(s), fornecido(s) por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, atestando que a licitante já executou ou a 
executa objeto igual ou similar do referido edital.   
 
9.2.3.2 – Declaração do licitante, informando que tomou conhecimento de todas as 
informações e das condições do local de execução do objeto, para o fiel cumprimento 
das obrigações objeto da licitação. (ANEXO-IX). 
 
9.2.3.3. - Declaração, de que a licitante, dispõem de máquinas, equipamentos e equipe 
técnica especializada, para a execução do objeto do presente edital, conforme estabelece 
o § 6º do art. 30, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. (ANEXO-X). 
 
9.2.3.4. Apresentação de prova de conceitos, que consiste na comprovação das 
funcionalidades e qualidade sistêmica descritas no item 6.1 do ANEXO -I, deste edital.  
 
9.2.4 quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 
A Qualificação Econômico-Financeira será comprovada mediante a apresentação dos 
seguintes documentos: 
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigível 
devidamente registrada na JUNTA COMERCIAL, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios e apresentados na forma da Lei e que comprovem a 
boa situação da empresa, conforme o prescrito no artigo 31, inciso I, da Lei Federal nº 
8.666/1993. 
 
Com o advento do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) e da ECD  
(Escrituração Contábil Digital), nos termos da Instrução Normativa da Receita Federal 
nº 787/2007, as empresas enquadradas no regime de “Lucro Real“, não mais registram o 
Livro Diário na Junta Comercial, como faziam anteriormente. Atualmente, as empresas 
enviam eletronicamente sua escrituração contábil à Receita Federal (por meio do SPED e 
ECD) e esta (Receita Federal) fica responsável pelo envio à Junta Comercial. 
 
9.2.4.1. O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar assinados 
por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no 
Conselho Regional de Contabilidade. 
 
9.2.4.2 Todas as empresas que se enquadrarem nas Instruções Normativas RFB nº 787 e 
DNRC nº 107 não poderão apresentar o balanço patrimonial registrado na Junta 
Comercial e devidamente assinado pelo administrador da empresa e profissional 
habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade – CRC; a obrigação é a 
escrituração digital. O balanço patrimonial, Escrituração Contábil Digital (ECD), através 
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do SPED – Serviço Público de Escrituração Digital possui todas as informações previstas 
nas Instruções Normativas, como dados do Administrador da empresa e Contabilista, 
termos de abertura e de encerramento; todas estas informações de forma eletrônica. 
 
9.2.4.3. Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, optantes do 
SIMPLES, caberá ao licitante demonstrar a sua situação financeira conforme Resolução 
CFC N.º 1.418 aprovou a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte que em seu item 26 estabeleceu que: 26. A entidade deve elaborar o 
Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as Notas Explicativas ao final de 
cada exercício social. Quando houver necessidade, a entidade deve elaborá-los em 
períodos intermediários. (Grifei e negritei). 
Os licitantes deverão apresentar, com base nas informações disponibilizadas no balanço 
patrimonial, os índices que medem a situação financeira da empresa (Liquidez Geral, 
Liquidez Corrente e Grau de Endividamento), apurados por meios das seguintes 
fórmulas: 
 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) 
ILG = Ativo Circulante + Realizável em Longo Prazo Passivo Circulante + 
Exigível em Longo Prazo 
 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) 
ILC = Ativo Circulante Passivo Circulante 
GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL (GEG) 
GEG = Passivo Circulante + Exigível em Longo Prazo. 
Ativo Total 
 
OBS. 1: Os valores mínimos para tais indicadores deverão ser: 

 Compras e Serviços:  

 ILG maior ou igual a 1,0; 

 ILC maior ou igual a 1,0; 

 GEG menor ou igual a 1,0. 
 
OBS. 2: Obterão classificação econômico-financeira relativa ao Balanço 
Patrimonial, as empresas que apresentarem pelo menos dois dos três 
indicadores iguais ou superiores aos limites estabelecidos. 

 
Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da Sede da 
Pessoa Jurídica, com data de expedição de no máximo 30 (trinta) dias da data da sessão 
da abertura dos envelopes contendo toda a documentação de habilitação. 
 
9.2.5 OUTROS DOCUMENTOS: 
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9.2.5.1.   Declaração assinada pelo representante legal da licitante, devidamente 
identificado, de que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, como também não admite qualquer trabalho à 
menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 
8.666/93 (com redação dada pela Lei nº 9.854/99), salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 anos, visando cumprimento ao disposto no Inc. XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal. (ANEXO VII) 
 
9.3. TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO DISPENSADO ÀS 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LEI COMPLEMENTAR 
Nº 123/06 E ALTERAÇÕES) 
 
9.3.1. Na presente licitação, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), 
devidamente identificadas nos termos do art. 72 da Lei Complementar nº 123/06, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  
 
9.3.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual 
período, a critério da Comissão de Licitação, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 
 
9.3.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 9.3.2, implicará 
na inabilitação do licitante e decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei Federal no 8.666/93. 
 

9.3.3.1. Na ocorrência da hipótese prevista no dispositivo anterior, será facultado 
à Comissão de Licitação declarar vencedor do certame o licitante, efetivamente 
habilitado, que tenha apresentado a melhor proposta, ou opinar pela revogação 
da licitação.  

 
9.3.4. Em caso de empate entre as propostas apresentadas, será assegurada, como 
critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte.  
 

9.3.4.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou 
até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
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9.3.5. Para efeito do disposto no item 9.3.4, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 
seguinte forma: 

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, 
no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 
na forma da alínea “a”, serão convocadas as microempresas ou empresas de 
pequeno porte remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 
16.2.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte, que se encontrem no intervalo estabelecido no item 
16.2.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 
9.3.6. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item acima, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
9.3.7. O disposto nos itens 9.3.4 e 9.3.5 somente se aplicará quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
9.4. Os documentos solicitados a título de habilitação deverão ser apresentados em 
original ou cópias autenticadas por tabelião ou por servidor da Prefeitura Municipal de 
Luís Eduardo Magalhães. No caso de apresentação de documentos em cópias não 
autenticadas, o Pregoeiro poderá solicitar da licitante a apresentação dos originais de 
posse do representante na sessão para conferência de veracidade dos documentos. 
 
9.4.1. As cópias dos documentos apresentados, que forem emitidos através da Internet, 
NÃO necessitarão estarem autenticadas, tendo em vista que todos eles condicionam a 
sua validade à verificação de autenticidade nos respectivos sites, ficando os licitantes 
advertidos que, no caso de apresentação de documentos falsificados, a Administração 
levará a situação ao conhecimento do Ministério Público, para que este órgão apure a 
responsabilidade do fato. 
 
9.5. Se o licitante desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do 
proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele 
adjudicado o objeto do certame. 
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9.6. Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação de documentos de 
habilitação que não tiverem sido entregues na sessão própria, e a falta de quaisquer 
documentos implicará na inabilitação do licitante. 
 
9.7. Após a análise da documentação, os Membros da Equipe de Apoio e o Pregoeiro 
rubricarão todas as folhas e demais documentos que integram o dossiê apresentado. 
 
10 - ADJUDICAÇÃO 
 
10.1. Caso não haja manifestação de recurso, o objeto da presente licitação será 
adjudicado ao licitante que, atendendo a todas as condições expressas neste Edital de 
Pregão Presencial e seus Anexos forem declarados vencedor. 
 
11 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
11.1. A empresa vencedora executuará o objeto licitado, em confomoidade com o anexo 
I, deste edital, em até 05 (cinco) dias, contados a partir da data de emissão da ordem de 
serviços.  
  
11.2. A Prefeitura não se obriga em contratar os serviços licitados na sua totalidade, 
devendo ser executados de acordo com os quantitativos solicitados, nas condições 
estabelecidas na proposta vencedora. 
 
11.3. Os serviços deverão ser executados de forma parcelada, conforme termo de 
referencia anexo I deste edital.   
 
11.4. Os bens de que trata o presente Edital serão recebidos: 
 
11.4.1. Provisoriamente, pelo responsável pela Secretaria Municipal Solicitante, sendo 
lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 2 (duas) vias de igual teor, na forma do 
disposto na alínea “a” do inciso II do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
11.4.2. Definitivamente, dentro do período de 20 (vinte) dias, contados a partir do 
recebimento provisório, após a recepção técnica efetuada por técnicos da Prefeitura, 
após certificado de que os bens foram entregues de acordo com o solicitado, em 
perfeitas condições, quando será lavrado Termo Circunstanciado de Recebimento 
Definitivo, em 2 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto na alínea “b” do inciso 
II do art. 73 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
11.5. Na hipótese de constatação de anomalia que comprometa a utilização adequada do 
objeto deste Edital, bem como se constatado divergência entre os serviços contratados e 
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os executados, os mesmos serão rejeitados, no todo ou em parte, conforme dispõe o art. 
76 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
11.6. Ocorrendo rejeição dos serviços, o prestador deverá substituí-los no prazo máximo 
de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data em que for comunicado da citada rejeição, 
sem ônus para a Prefeitura Municipal, sob pena de o não fazendo, ensejar nas sanções 
cominadas em Lei. 
 
11.7. Ainda que os materiais sejam recebidos em caráter definitivo, subsistirá, na forma 
da Lei, a responsabilidade da empresa vencedora pela validade, qualidade e segurança 
dos materiais. 
 
12- OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 
 
12.1. Caberá ao licitante vencedor realizar o objeto desta licitação, de acordo com a 
proposta apresentada, ficando o seu cargo todos os ônus e encargos decorrentes da 
execução e, especialmente: 
 
12.1.1. Executar os serviços em conformidade com anexo I deste edital, e proposta 
comercial. Sendo de sua responsabilidade de execução nos locais indicados pela 
Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA.  
 
12.1.2. Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o 
adimplemento das obrigações decorrentes desta licitação; 
 
12.1.3. Não transferir, total ou parcialmente, o objeto desta licitação; 
 
12.1.4. Comunicar à Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães os eventuais 
casos fortuitos e de força maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis após a verificação 
do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até 5(cinco) dias 
consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados.  
 
13– DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
13.1. A execução do objeto da presente licitação será mediante a formalização de 
contrato de prestação de serviços parcelado, a ser assinado pelas partes, cuja minuta 
encontra-se no Anexo X, devendo ser observadas as disposições da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 
13.2. O contrato decorrente da presente licitação a ser assinado com o licitante vencedor 
terá o seu prazo de vigência por 12 (doze) meses, contado da data da assinatura, 
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podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, inciso II,da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
13.3. Os preços poderão ser revistos, nos limites autorizados pelo Governo Federal, 
quando do aumento nos valores dos materiais, que comprovadamente afetem o 
equilíbrio físico-financeiro dos preços registrados, caso em que será celebrado termo 
aditivo onde se discriminem os novos preços em vigor. 
 
13.4. A Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães - BA providenciará por sua 
conta, a publicação do extrato do contrato celebrado no prazo de até 20 (vinte) dias da 
data de sua assinatura. 
 
13.5. O licitante vencedor terá o prazo de 3 (três) dias úteis, a contar do recebimento da 
convocação da Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhaes - BA,  para assinatura 
do contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
14 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
14.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o 
licitante que: 
 
14.1.1. Ensejar o retardamento da execução do certame,  
 
14.1.2. Não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato de prestação 
de serviços,  
 
14.1.3. Comportar-se de modo inidôneo,  
 
14.1.4. Fizer declaração falsa; ou.  
 
14.1.5. Cometer fraude fiscal. 
 
14.2. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, o licitante 
adjudicatário ficará sujeito às seguintes penalidades: 
 
14.2.1. Multa de 2% (dois por cento) ao dia de atraso até o 5º (quinto) dia após a data 
fixada para prestação dos serviços, a partir do 6º (sexto) dia até o limite do 10º (décimo) 
dia multa de 4% (quatro por cento) calculada sobre o valor do pedido em atraso. 
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14.2.2. A partir do 11º (décimo primeiro dia) será caracterizada inexecução total da 
obrigação, podendo o Município de Luís Eduardo Magalhães - BA, rescindir o contrato 
de prestação de serviços, sujeitando-se o prestador ao pagamento da multa de 10% (dez 
por cento) sobre o valor total do ajuste; 
 
14.3. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na entrega advier de caso 
fortuito ou motivo de força maior. 
 
14.4. Para fins de aplicação das sanções previstas neste capítulo, será garantido ao 
licitante o direito ao contraditório e à ampla defesa. 
 
14.5. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no cadastro da 
Prefeitura, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por 
igual período, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato de prestação 
de serviços e das demais cominações legais. 
 
15 - IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 
 
15.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente 
instrumento convocatório. 
 
15.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante deverá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) 
dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde 
logo intimados para apresentarem contrarrazões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vistas 
imediata dos autos. 
 
15.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência 
do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor. 
 
15.4. O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
 
16 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
16.1. Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e será anulada por 
ilegalidade de ofício ou mediante provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado. 
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16.2. Ocorrendo anulação ou revogação desta licitação, a Prefeitura Municipal de Luís 
Eduardo Magalhães - BA providenciará a publicação no seu quadro de avisos, 
contando-se a partir do primeiro dia útil subsequente o prazo para a solicitação de 
reconsideração. 
 
16.3. As normas que disciplinam este Pregão Presencial serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não haja 
comprometimento do interesse público, a finalidade e a segurança do contrato de 
prestação de serviço a ser firmado. 
 
16.4. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões 
meramente formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório. 
 
16.5. Serão lavradas atas dos trabalhos desenvolvidos em ato público de abertura dos 
envelopes, as quais serão assinadas pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e 
representantes credenciados presentes. 
 
16.6. Os quantitativos poderão ainda ser alterados, observando-se os limites previstos 
no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
16.7. É facultado ao licitante formular protestos, consignando-os nas atas dos trabalhos, 
para prevenir responsabilidade, prover a conservação ou ressalva de seus direitos ou 
para simplesmente manifestar qualquer intenção de modo formal. 
 
16.8. O Pregoeiro e/ou o Prefeito Municipal, na forma do disposto no § 3º do art. 43, da 
Lei Federal nº 8.666/93, se reserva ao direito de promover qualquer diligência destinada 
a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório. 
 

16.8.1. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e 
sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 
classificação. 

 
16.9. A licitação não implica proposta de contrato por parte da Prefeitura Municipal de 
Luís Eduardo Magalhães - BA.   
 
16.10. A qualquer momento, poderá o licitante vencedor ser excluído da licitação, sem 
direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso a 



 

 
 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ESTADO DA BAHIA 

Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
Diretoria de Licitações e Contratos - Rua Joé Ramos de Anchieta nº 187 - Bairro Jardim Primavera.  

Telefone (77) 3628-9000 - e-mail: licitacao@pmlem.ba.gov.br  

 

 

21 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães - BA, Preto tiver conhecimento de 
qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta 
licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou 
administrativa. 
 
16.11. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou 
apresentação de quaisquer documentos relativos a esta licitação. 
 
16.12. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro e sua Equipe 
de Apoio. 
 
16.13. Quaisquer dúvidas quanto à interpretação do presente Edital e seus Anexos 
poderão ser dirimidos pelo Pregoeiro, desde que apresentadas por escrito, conforme 
prazo estabelecido no subitem 5.4 deste Edital, e encaminhadas ao Pregoeiro, cujo 
telefone para contato é o de nº (77) 3628-9000. 
 
16.14. As dúvidas serão respondidas por escrito mediante correspondência 
encaminhada a todos os interessados.  
 
16.15. Havendo qualquer dúvida da Comissão na análise da Qualificação Técnica, 
poderá a mesma solicitar um parecer técnico de profissional qualificado. 
 
16.16. Acompanham este Edital os seguintes Anexos: 

16.16.1. Anexo I - Termo de Referência; 

16.16.2. Anexo II - Modelo de Credencial; 

16.16.3. Anexo III - Modelo de Declaração de Atendimento às Condições de Habilitação. 

16.16.4. Anexo IV - Modelo de Apresentação de Proposta Comercial  

16.16.5. Anexo V- Modelo de Planilha de Preços 

16.16.6. Anexo -  VI - Modelo de Declaração de ME/EPP 

16.16.7. Anexo VII - Modelo de Declaração que não emprega menor  

16.16.8. Anexo VIII - Modelo de Declaração de conhecimento técnico-operacional 

16.16.8. Anexo IX - Modelo de Declaração de disponibilidade de equipamentos  

16.16.9. Anexo X - Minuta do contrato de prestação de serviços  
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16.17. O Foro da Comarca de Luís Eduardo Magalhaes - BA será o único competente 
para dirimir e julgar todas e quaisquer dúvidas que possam vir a decorrer do presente, 
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa vir a ser. 

 
Luís Eduardo Magalhaes/BA, 24 de fevereiro de 2021. 

 

ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR  

Prefeito Municipal 
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ANEXO - I   

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada 

para a informatização das Secretarias do Município de Luís Eduardo Magalhães/BA, sendo elas: 

Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Secretaria Municipal de Planejamento, 

Orçamento e Gestão e Secretaria Municipal de Saúde, para serviços de implantação, locação, 

suporte, manutenção corretiva e eventuais customizações (manutenção evolutiva) dos seguintes 

softwares: Sistema Integrado de Plano Plurianual (PPA), Sistema Integrado de Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO), Sistema Integrado de Controle Orçamentário – Lei Orçamentária Anual 

(LOA), Sistema Integrado de Contabilidade Pública, Sistema integrado de Tesouraria, Sistema 

Integrado de Controle de Protocolo, Sistema Integrado de Folha de Pagamento, e Módulo De 

Business Intelligence (BI) de Folha de pagamento, Sistema Integrado de Portal do Servidor 

Público, Sistema Integrado de Licitações, Sistema Integrado de Contratos, Sistema Integrado de 

Convênios, Sistema Integrado de Patrimônio, Sistema Integrado de Almoxarifado, Sistema 

Integrado de Compras, Sistema Integrado de Portal da Transparência Pública, Sistema Integrado 

de Regulação e Marcação, Sistema Integrado de Urgência e Emergência, Sistema Integrado de 

Prontuário Eletrônico, Sistema Integrado de Tratamento Fora do Domicílio, Sistema Integrado de 

laboratório e Módulo De Business Intelligence (BI) de Saúde, visando atender às necessidades 

das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Secretaria Municipal de Planejamento, 

Orçamento e Gestão e Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as especificações 

constantes deste documento. 

 

1.2. Todos os sistemas contemplados no objeto deste edital devem ser 100% Web e deverão ter 

todos os seus requisitos técnicos descrito no anexo I deste Termo de Referência avaliados durante 

Prova de Conceito, conforme definido no item 6.2 deste TR. 

 

1.3. O regime de execução dos serviços é: empreitada por preço unitário. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO 

 

2.1. A locação dos referidos sistemas tem como objetivo informatizar de forma integrada as 

atividades dos diversos órgãos da Administração Municipal, permitindo um efetivo controle 
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das ações de cada órgão, auxiliando o gestor a tomar decisões técnicas e administrativas, de 

forma ágil e confiável, bem como cumprir com as obrigações de ordem legal junto aos 

órgãos do controle externo.   

2.2. Inicialmente cumpre destacar que a administração municipal, calçada na experiência 

vivenciada nos últimos anos, optou por deflagrar procedimento licitatório que contemple 

integralmente todos os módulos de sistema de informática da Prefeitura Municipal.  

2.3. Esta facilidade com a integração dos sistemas evita o retrabalho e só é possível através de 

um sistema integrado e que atende todas as áreas da Prefeitura, tanto que se exige dos 

licitantes que cumpram exigências mínimas quanto às integrações do Sistema a ser 

contratado.   

2.4. Ademais, com o avanço tecnológico atual, existem no mercado inúmeras empresas que 

detém sistemas integrados, com condições de atendimento ao objeto do procedimento 

licitatório, o que também está a assegurar o seu amplo caráter competitivo. 

3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

3.1. As despesas para custear o objeto deste Termo correrão por conta da seguinte programação: 

 

Unidade Orçamentária: 02.05.000 – Secretaria Municipal De Administração E Finanças; 

Projeto/Atividade: 04.122.031.2008 – Gestão Das Ações Da Secretaria De Adm. E Finanças; 

Fonte De Recursos: 00 – Recursos Ordinários; 

 

Unidade Orçamentária: 02.04.000 – Secretaria Municipal De Planejamento, Orçamento E 

Gestão; 

Projeto/Atividade: 04.121.029.2007 – Gestão Das Ações Da Secretaria De Orçamento E 

Gestão; 

Fonte De Recursos: 00 – Recursos Ordinários; 

 

Unidade Orçamentária: 02.09.100 – Fundo Municipal De Saúde - Fms 

Projeto/Atividade:  

10.302.051.2046 – Gestão Das Ações: Média E Alta Comp. Amb. E Hospitalar; 

10.304.051.2049 – Gestão Das Ações Vigilância Em Saúde; 

10.302.051.2051 – Gestão Das Ações Do Hosp. E Maternidade Dr. Gileno De Sá; 

10.302.051.2052 – Gestão Das Ações Do Serv. De Atend. M. De Urgência - Samu; 

10.301.051.2054 – Gestão Das Ações Dos Serviços De Saúde – Recursos Própios (15%); 

10.302.051.2055 – Gestão Das Ações Do Centro De Atendimento Psicossocial – Caps; 
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10.302.051.2072 – Gestão Das Ações Da Unidade De Pronto Atendimento – Upa; 

10.302.051.2073 – Gestão Das Ações De Manutenção Da Policlínica Municipal; 

10.301.051.2093 – Gestão Das Ações Do Programa De Saúde Bucal ; 

10.303.051.2126 – Gestão Das Ações De Manutenção Do Lacen; 

10.304.051.2130 - Gestão Das Ações Da Covid – 19 – Fms; 

 

Fonte De Recursos: 02 – Saúde 15%; 

Elemento De Despesa: 3.3.9.0.39.00.0000 – Outros Serviços Terceirizados Pessoa Jurídica. 

 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

 

LOTE 01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAS E FINANÇAS 

Item Descrição Und. Qnt. Valor unitário Valor Total 

01  Sistema Integrado de Contabilidade Pública Meses 12 meses R$ 8.000,00 R$ 96.000,00 

02  
Sistema Integrado de Controle Orçamentário 

– Lei  Orçamentária Anual (LOA) 
Meses 12 meses R$ 1.233,33 R$ 14.800,00 

03  
Sistema Integrado de Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO)  
Meses 12 meses R$ 1.233,33 R$ 14.800,00 

04  
Sistema Integrado de Plano Plurianual 

(PPA) 
Meses 12 meses R$ 1.233,33 R$ 14.800,00 

05 Sistema Integrado de Tesouraria Meses 12 meses R$ 1.233,33 R$ 14.800,00 

06  Sistema Integrado de Controle de Protocolo  Meses 12 meses R$ 1.200,00 R$ 14.400,00 

07 Sistema Integrado de Folha de Pagamento Meses 12 meses R$ 8.500,00 R$ 102.000,00 

08 
Sistema Integrado de Portal do Servidor 

Público 
Meses 12 meses R$ 2.500,00 R$ 30.000,00 

09 Sistema Integrado de Licitações Meses 12 meses R$ 3.366.67 R$ 40.400,00 

10 Sistema Integrado de Contratos Meses 12 meses R$ 1.766,67 R$ 21.200,00 

11 Sistema Integrado de Patrimônio Meses 12 meses R$ 3.366,67 R$ 40.400,00 

12 Sistema Integrado de Almoxarifado Meses 12 meses R$ 3.133,33 R$ 37.600,00 

13 Sistema Integrado de Compras Meses 12 meses R$ 1.333,33 R$ 16.000,00 

14  
Sistema Integrado de Portal da 

Transparência Pública 
Meses 12 meses R$ 1.333,33 R$ 16.000,00 

15 
Módulo De Business Intelligence (BI) de 

Folha de Pagamento 
Meses 12 meses R$ 2.800,00 R$ 33.600,00 

TOTAL DOS SISTEMAS LOTE 01: 

 

R$ 506.800,00 
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01 Implantação De Sistemas Serviço 01 R$ 83.000,00 R$ 83.000,00 

02 
Customização dos Sistemas (manutenção 

evolutiva) - pontos de função 

Ponto 

de 

função 

1.800  R$ 226,67 R$ 408.000,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 01 (INCLUSO IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO)  R$ 997.800,00 

LOTE 02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Item Descrição Und. Qnt. Valor unitário Valor Total 

01 Sistema Integrado de Regulação e Marcação Meses 12 meses R$ 16.833,33 R$ 202.000,00 

02 
Sistema Integrado de Urgência e 

Emergência 
Meses 12 meses R$ 13.000,00 R$ 156.000,00 

03 
Sistema Integrado de Prontuário Eletrônico 

do Paciente 
Meses 12 meses R$ 5.833,33 R$ 70.000,00 

04 
Sistema Integrado de Tratamento Fora do 

Domicílio 
Meses 12 meses R$ 2.833,33 R$ 34.000,00 

05 Sistema Integrado de Laboratório Meses 12 meses R$ 2.433,33 R$ 29.200,00 

06 
Módulo De Business Intelligence (BI) de 

Saúde 
Meses 12 meses R$ 2.800,00 R$ 33.600,00 

TOTAL DO LOTE 02:  R$ 524.800,00 

LOTE 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. 

Item Descrição Und. Qnt. Valor unitário Valor Total 

01 Sistema Integrado De Convênios Meses 12meses R$ 1.433,33 R$ 17.200,00 

TOTAL DO LOTE 03: 

 

R$ 17.200,00 

VALOR TOTAL DOS LOTES 01, 02 E 03: R$ 1.539.800,00 

 

4.1. No valor está incluso todos os custos para total execução do objeto, incluindo todos os 

insumos, impostos e taxas, despesas com transporte e outras despesas necessárias ao 

cumprimento integral do objeto deste Termo de Referência. 

 

5. DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

5.1.  Os serviços de implantação serão realizados da seguinte forma:  

5.2. Instalação do sistema, banco de dados e serviços relacionados ao funcionamento pleno do 

sistema.  
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5.3. Como funcionamento pleno do sistema, entende-se o acesso às telas e dados conforme 

originalmente fornecido pela CONTRATADA, além do cadastro inicial dos usuários e seus 

respectivos perfis.  

5.4. Migração de dados: Todos os dados deverão ser migrados do sistema atualmente em uso 

para o novo sistema implantado. Deverão ser considerados todos os movimentos e não apenas 

valores de saldos ou correspondentes a fechamentos mensais. Os registros podem ser adequados 

à  formatação do banco de dados a ser implantado, mas deverá ser mantida a total fidedignidade 

dos dados.   

5.5. Adequação dos sistemas: Entende-se como adequação dos sistemas, a promoção dos 

sistemas originalmente entregues pela CONTRATADA ao modelo mínimo exigido pela 

Prefeitura, descrito no Termo de Referência, considerando todos os padrões tecnológicos 

mencionados.   

5.6. O treinamento: Deverá ser executado durante o processo de implantação, à todos os 

usuários de todos os sistemas.   

5.7. Suporte Técnico: A contratada deverá prover serviços de suporte técnico (remoto e 

assistido) e de manutenção (corretiva e legal) do software, sem custos adicionais, além daqueles 

relativos à mensalidade de suporte técnico e manutenção, a fim de garantir a plenitude 

operacional e o funcionamento satisfatório da solução, conforme as atividades detalhadas a 

seguir:  

a) Suporte Técnico via telefone: A Contratada deverá manter serviço de suporte Técnico 

via telefone ou chat on-line ilimitado prestado em idioma português, disponível 

contato com os técnicos da sede da Contratada, em horário 8h às 17h00min, de 

segunda a sexta-feira.   

b) Suporte técnico PRESENCIAL: A Contratada deverá manter serviço de suporte 

Técnico presencial com, NO MÍNIMO, 01 (um) técnico de suporte durante toda a 

vigência do contrato, na sede da CONTRATANTE, no horário expediente regular do 

município, de segunda a sexta-feira.   

 

5.8. Eventuais Customizações (manutenção evolutiva) 

a) A contratada deverá customizar os sistemas contratados de acordo com as necessidades 

de mudanças da contratante. Esse serviço será realizado sob demanda e será 

remunerado por meio da Contagem de Pontos de Função efetivamente utilizados, 

padrão adotado mundialmente.  

b) O serviço só deve ser realizado após emissão de Ordem de Serviço assinada pela 
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Contratada. Deverá ser utilizado como referência para a contagem o Manual IFPUG e 

última versão e o Manual do SISP. 

c) O valor total de pontos de função está definido no modelo de proposta de preço. 

 

6. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

6.1. Da Prova de Conceito: O pregoeiro exigirá da empresa que ofertou o menor preço, a 

PROVA DE CONCEITO, que consiste na comprovação das funcionalidades e qualidade 

sistêmica descritas no ANEXO I do Termo de Referência como obrigatórias, por meio de 01 

(um) checklist com os conceitos de Atende e Não Atende dos seguintes pontos:  

a) Requisitos Gerais de Tecnologia e de segurança (item 1.1 do ANEXO I): Atender 

100% (cem por cento). O não cumprimento dos 100% (cem por cento) estará 

desclassificando a empresa por não cumprir os Requisitos Gerais de Tecnologia e de 

segurança.  Os Requisitos Gerais de Tecnologia e de segurança se aplicam a todos os 

sistemas, EXCETO, pela natureza técnica do produto, o Módulo de BI de Folha de 

pagamento e BI de Saúde (1.2.21 e 1.2.22 do ANEXO I) por tratar-se de outro tipo de 

ferramenta. 

b) Atender, no mínimo, 80% os tópicos: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 

1.2.8, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.11, 1.2.12, 1.2.13, 1.2.14, 1.2.15, 1.2.16, 1.2.17, 1.2.18, 1.2.19, 

1.2.20, 1.2.21, 1.2.22 do ANEXO I - o não cumprimento dos 80% (oitenta por cento) 

estará desclassificando a empresa por não cumprir o que especifica o edital.  

6.2. O setor Tecnológico assistirá à demonstração dessas funções através do kit multimídia 

onde teremos áudio e vídeo facilitando melhor a forma de entendimento. Vale salientar que a 

referida demonstração deverá ocorrer em até 02 (dois) dias úteis contados da data da convocação 

pela Comissão de Licitação, sob pena de perda do direito à contratação, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes ou revogar a licitação.   

7. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

7.1. Para a execução do objeto será formalizado Termo de Contrato, cuja minuta acompanha o 

Edital de licitação, estabelecendo em suas cláusulas todas as condições, obrigações e 

responsabilidades entre as partes, em conformidade com este Termo, o Edital e a Proposta de 

Preços da empresa vencedora. 

 

7.2. O prazo de validade do Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com início na data de sua 

assinatura, renováveis por iguais períodos, até 60 (sessenta) meses, na forma da lei. 



 

 
 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ESTADO DA BAHIA 

Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
Diretoria de Licitações e Contratos - Rua Joé Ramos de Anchieta nº 187 - Bairro Jardim Primavera.  

Telefone (77) 3628-9000 - e-mail: licitacao@pmlem.ba.gov.br  

 

 

29 

 

 

 

 

8. DO PRAZO E FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

 

8.1. Os serviços deverão ser prestados em até 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento 

da Ordem de prestação de serviços emitida pela Secretaria Municipal de Administração e 

Finanças. A critério do Gestor do contrato, o prazo de início poderá ser adiado. 

 

8.2. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidor designado pela 

Secretaria Municipal de Administração e Finanças, o qual fará a verificação da conformidade do 

serviço prestado com as especificações constantes do Termo de contrato. 

 

8.3. A presença da fiscalização do Município não elide, nem diminui a responsabilidade da 

Contratada. 

 

8.4. Os produtos rejeitados, devido a uso de materiais não especificados e/ou considerados mal 

executados, deverão ser entregues corretamente, com o tipo de execução e o uso de materiais 

aprovados pela fiscalização, arcando a Contratada com o ônus decorrente do fato. 

 

8.5. A fiscalização poderá exigir o afastamento de qualquer empregado ou preposto da 

Contratada que venha a causar embaraço ou adote procedimentos incompatíveis com o exercício 

das funções que lhe forem atribuídas. 

 

8.6. A Contratada ficará obrigada a executar fielmente os serviços programados neste Termo de 

Referência, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da Fiscalização, 

à qual se compromete, desde já, submeter-se. 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

9.1. Prestar os serviços contratados com características exigidas no contrato e de acordo com a 

legislação vigente pertinente, sendo vedadas soluções alternativas para consecução do objeto, 

ressalvadas as hipóteses de expressa anuência por parte da Administração; 

 

9.2. Cumprir rigorosamente o Edital e os prazos estabelecidos, sujeitando-se à Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações; 

 

9.3. Executar diretamente o objeto, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações 

não autorizadas pelo CONTRATANTE; 
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9.4. Assinar o instrumento contratual no prazo de até 03 (três) dias a contar do recebimento da 

comunicação para esse fim específico; 

 

9.5. Comunicar à Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães, qualquer anormalidade de 

caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

 

9.6. Manter informada a Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães quanto a mudanças de 

endereço, telefones, fax e e-mail de seu estabelecimento; 

 

9.7. Atender com prontidão as reclamações por parte do Contratante, quanto ao objeto da 

presente licitação; 

 

9.8. Fica a Contratada na obrigação de manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação; 

 

9.9. A Contratada deverá manter as mesmas condições habilitatórias, em especial, no que se 

refere ao recolhimento de impostos federais, estaduais e municipais, durante toda a execução do 

objeto, as quais são de natureza sine qua non para a emissão de pagamentos e aditivos de 

qualquer natureza; 

 

9.10. Cumprir fielmente o objeto do presente instrumento, seguindo a legislação vigente, 

inclusive as Instruções Normativas dos órgãos de fiscalização; 

 

9.11. Executar diretamente o objeto, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações 

não autorizadas pelo Contratante; 

 

9.12. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais ecomerciais 

resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência, conforme art. 71 da Lei Federal nº 

8.666/93; 

 

9.13. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 

de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não 

seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos 

eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
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10.1.  Relacionar-se com a Contratada exclusivamente com pessoa por ela credenciada;  

 

10.2. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas do contrato de prestação de serviços; 

 

10.3.  Efetuar, com pontualidade, os pagamentos à Contratada, após o cumprimento integral das 

obrigações e formalidades legais.  

 

10.4. Anotar em registro próprio e notificar à Contratada por escrito, a ocorrência de eventuais 

imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;  

 

10.5.  Fornecer à Contratada todos os esclarecimentos necessários para execução dos serviços e 

demais informações que esta venha a solicitar para o bom desempenho dos serviços ora 

contratados; 

 

10.6.  Informar à Contratada nome e telefone do gestor do contrato e seu substituto, mantendo 

tais dados atualizados.  

 

11. DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

11.1. O pagamento à Contratada será efetuado mediante entrega do objeto, no prazo de 30 

(trinta) dias contados da protocolização da Nota Fiscal com o devido ateste do recebimento 

do objeto. 

 

11.2. O pagamento somente será efetuado mediante apresentação de Nota Fiscal acompanhada 

dos documentos descritos no Item 8, todos devidamente conferidos por servidor público 

responsável. 

 

11.3. Não será efetuado qualquer pagamento à Contratada enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

11.4. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota  Fiscal, serão os 

mesmos restituídos à Contratada para as correções necessárias, sendo automaticamente alteradas 

as datas de vencimento, não respondendo o Município por quaisquer encargos resultantes de 

atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

 

11.5. Para facilitar a realização dos pagamentos, deverão ser especificados no corpo da Nota 

Fiscal o número do respectivo empenho e os dados bancários da Contratada. 
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12. DA DOCUMENTAÇÃO 

 

12.1. A Nota Fiscal comumente apresentada pelos fornecedores chama-se Documento Auxiliar 

da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE, o qual deverá vir necessariamente, acompanhado da Nota 

Fiscal Eletrônica, obtida por meio do link da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia – 

SEFAZ, conforme exigência do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia. 

 

12.2. Deverão ser encaminhados juntamente com o DANFE, os seguintes documentos: Nota 

Fiscal Eletrônica e as Certidões de Regularidade Fiscal (Federal, Estadual, Municipal, FGTS e 

Trabalhista). A falta de um desses documentos impossibilitará a realização dos pagamentos. 

 

PASSO A PASSO PARA OBTENÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA: 

Acessar o link: 

 http://sistemasweb.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfe/Modulos/Geral/NFENC_consult 

a_chave_acesso.asp x 

Digitar a Chave de Acesso, localizada no canto superior direito (abaixo do código de barras) do 

DANFE; 

Digitar Código Impresso ao Lado; Clicar em Consulta Resumida; Clicar em Imprimir NF-e. 

 

13. SANÇÕES E PENALIDADES 

 

13.1. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 

10.520/02, sujeitando-se os infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em 

processo administrativo. 

 

13.2. Para a aplicação das penalidades previstas será levado em conta a natureza e a gravidade da 

falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato, 

por força do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, conforme discriminado a seguir:  

a) Advertência escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado da Licitante e/ou 

Contratada, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos graves ao 

Município. 

b) A inexecução total ou parcial do contrato, inclusive por atraso injustificado na execução do 

contrato, sujeitará a Contratada à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade 

da infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 

b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, em caso de descumprimento total 

da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese 

http://sistemasweb.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfe/Modulos/Geral/NFENC_consulta_chave_acesso.aspx
http://sistemasweb.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfe/Modulos/Geral/NFENC_consulta_chave_acesso.aspx
http://sistemasweb.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfe/Modulos/Geral/NFENC_consulta_chave_acesso.aspx
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de negar-se a efetuar o reforço da caução, se prevista, dentro de 10 (dez) dias contados da data de 

sua convocação; 

b.2) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso no cronograma do 

serviço, aplicado sobre a parcela do serviço em questão; 

b.3) 0,4% (quatro décimos por cento) ao dia, após o trigésimo dia de atraso no cronograma do 

serviço, aplicado sobre a parcela do serviço em questão; 

c) A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 

contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 

d) A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia da 

Contratada faltosa, se houver. 

e) Se o valor da multa exceder ao da garantia eventualmente prestada, além da perda desta, a 

Contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente 

devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 

f) Não tendo sido prestada garantia, a Administração se reserva o direito de descontar 

diretamente do pagamento devido à Contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 

g) As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá 

a Contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

 

13.3.  Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 

impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, os que 

incorrerem nos atos ilícitos previstos na Lei Federal nº 10.520/02, regulamentada pelo Decreto 

Federal nº 3.555/00 e suas alterações posteriores.  

 

13.4.  Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que 

incorram nos ilícitos previstos na Lei Federal nº 10.520/02. 

 

14. DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

14.1. Toda e qualquer informação quanto à execução do objeto, após formalização do Termo de 

Contrato, deverá ser dirigida ao Setor de Licitação, por meio de documento a ser entregue e 

protocolado. 

 

Luís Eduardo Magalhães, 24 de fevereiro de 2021. 
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UÉRIC MOURA DE SOUZA 

Gerente de Contratação  

Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. 
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ANEXO A 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SISTEMAS 

 

1. Especificações técnicas dos sistemas 

Os requisitos serão avaliados durante prova de conceito, conforme item 6.2 do Termo de 

Referência. 

 

1.1 REQUISITOS DE TECNOLOGIA E DE SEGURANÇA (ATENDER 100%)  

Os sistemas devem atender 100% (cem por cento) dos Requisitos Gerais de Tecnologia e de 

segurança,a serem comprovados durante prova de conceito, conforme item 6.2 do Termo de 

Referência. Os Requisitos Gerais de Tecnologia e de segurança se aplicam a TODOS os 

sistemas, EXCETO, pela natureza técnica do produto, aos Módulos de BI de Folha de pagamento 

e BI de Saúde (1.2.21 e 1.2.22) por tratar-se de outro tipo de ferramenta. 

 

 Os sistemas devem funcionar com o SGBD MS SQL Server;  

 Os sistemas devem funcionar em arquitetura de três camadas, 100% na web e 

compatíveis com as últimas versões dos browsers Mozilla Firefox, Internet Explorer e 

Google Chrome;  

 Os sistemas devem ser compatíveis com e Java Script, HTML5 e CSS3;  

 Os sistemas devem funcionar com os servidores de aplicação tomcat;  

 Os sistemas devem funcionar na plataforma JEE (Java Enterprise Edition);  

 Os sistemas devem fazer uso de tecnologia Ajax;  

 Os Sistemas devem operacionalizar a edição dos formulários com teclas de atalho;  

 Os Sistemas devem permitir que se configure uma inclusão de dados padronizados para 

cada formulário, através de um registro que sirva de modelo para cada inclusão;  

 Os Sistemas devem possuir nos formulários de edição, uma grade gerenciável para 

realizar a busca dos registros, ocultando colunas da grade, mudando sua posição ou 

ordem na grade;  

 Os sistemas devem permitir exportar os dados visualizados na grade dos formulários nos 

formatos de XML, HTML, e TXT;  
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 Os Sistemas devem possuir nos formulários de edição, uma consulta avançada, para 

aplicar um ou mais filtros, em todos os campos do formulário e trazendo os dados 

filtrados para a grade de visualização;  

 Os sistemas devem permitir realizar o consumo de webservice de outros sistemas;  

 Os sistemas devem possuir um gerador de relatórios100% web, integrado, para operação 

pelos usuários capacitados, e que não necessite realizar nenhuma compilação para sua 

utilização; 

 Os relatórios construídos pelo gerador de relatório devem gerar os seguintes formatos: 

XML,  

HTML, PDF, XLS, RTF, TXT, CSV e JPEG; 

 Os sistemas devem permitir a criptografia dos dados desejados e armazenados no banco 

de dados; 

 Os sistemas devem permitir navegar em conexão segura e criptografada na internet 

através de certificado digital; 

 Os sistemas devem permitir realizar bloqueio de acesso dos usuários, tanto manualmente 

pelo administrador do sistema ou automaticamente através de uma determinada 

quantidade de tentativas de acesso sem sucesso ou por um certo número de dias sem se 

realizar algum acesso ao sistema.  

 Os sistemas devem possuir uma tela que permita a visualização dos usuários bloqueados 

e das informações do bloqueio (data do bloqueio e do tipo de bloqueio);  

 Os sistemas devem permitir visualizar os usuários que estão conectados ao mesmo, em 

tempo real, mostrando o tempo de conexão e o ip de acesso;  

 Os sistemas devem possuir um cadastro de usuários, que permita configurar o limite de 

expiração do acesso em dias contados a partir de uma data de referência ou de uma data 

específica, troca de senha a cada número de dias e controle de permissão para acesso 

externo, informação do histórico de login de acesso e informações históricas dos 

bloqueios e desbloqueios de acesso com seus tipos e motivos;  

 Os sistemas devem permitir associar um usuário a um ou mais de um grupo de acesso do 

sistema, com efeito acumulativo das permissões e restrições;  

 Os sistemas devem permitir definir as permissões de acesso e visualização aos 

formulários e relatórios do sistema, bem como aos campos e demais objetos existentes 

nos formulários por grupo de usuários;  

 Os sistemas devem permitir a consulta e impressão do log de operação dos registros do 

sistema, apontando o usuário responsável pela operação, a data e a hora do registro, o tipo 
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da operação (inclusão, alteração, exclusão ou impressão) e o conteúdo antes e depois da 

modificação, quando se tratar de alteração de dados;  

 Os sistemas devem possuir uma tela para configurar os parâmetros e realização do 

backup do banco de dados, pelo administrador do sistema dentro do próprio sistema;  

1.2 Funcionalidades exigidas para os sistemas: (ATENDER NO MÍNIMO 80%)  

1.2.1 Sistema Integrado de Contabilidade Pública   

 Demonstrar sinteticamente as movimentações de lançamentos de despesas e receitas nos 

cadastros;  

 Controlar a programação financeira;  

 Gerar o cronograma mensal de desembolso;  

 Efetuar a digitalização e gravação da documentação que acompanha o processo de 

despesa (notas fiscais, recibos, contratos, etc.) em todas as suas fases;  

 Emitir todos os relatórios e anexos solicitados pelas Leis 4.320/64, LC 101/00, portarias 

interministeriais e instruções normativas;  

 Emitir todos os relatórios e anexos da prestação de contas anual (balanço);  

 Possibilitar a integração com o Sistema de Compras;  

 Gerar relatórios gerenciais de Receita, Despesa, Restos a Pagar, Depósitos de Diversas  

Origens, Bancos e outros, de acordo com o interesse do Tribunal de Contas, bem como 

Boletim Financeiro Diário;   

 Gerar os razões sintéticos de todas as contas integrantes dos Sistemas Financeiros, 

Sistema Orçamentário, Patrimonial e de Apuração;  

 Possibilitar o registro de empenhos por Estimativa, Global e Ordinário (normal);  

 Possibilitar o registro de Sub - Empenhos sobre o empenho Global e Estimativo;  

 Possibilitar a anulação dos empenhos por estimativa no final do exercício, visando a não 

inscrição em Restos a Pagar;  

 Possibilitar que cada unidade orçamentária processe o respectivo empenho;  

 Gerar relatórios de saldos disponíveis de dotações, de saldos de empenhos globais e 

outros de interesse do Município;  

 Possibilitar a anulação total e parcial do empenho e a exclusão da anulação;  

 Possibilitar o registro do pagamento da despesa e a anulação do registro de pagamento, 

fazendo os lançamentos necessários;   

 Fazer os lançamentos de receita e despesa automaticamente nos Sistemas Financeiro,  
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Orçamentário, Patrimonial e de apuração, conforme o caso;  

 Efetuar o lançamento do cancelamento de restos a pagar em contrapartida com a receita 

orçamentária, em rubrica definida pelo usuário;  

 Possibilitar o controle de Restos a Pagar em contas separadas por exercício, para fins de 

cancelamento, quando for o caso;  

 Executar o encerramento do exercício, com todos os lançamentos automáticos e com a 

apuração do resultado;  

 Emitir Notas de Pagamento, de Despesa extra, de Empenhos e de Sub – Empenhos;  

 Emitir ordens de Pagamento de Restos a Pagar, Despesa Extra e de Empenho;  

 Possibilitar a consolidação dos balancetes financeiros das autarquias juntamente com o 

balancete financeiro do cliente;  

 Cadastrar e controlar as dotações constantes do Orçamento do Município e das 

decorrentes de Créditos Adicionais Especiais e Extraordinários;  

 Cadastrar e controlar os Créditos Suplementares e as anulações de dotações;   

 Registrar bloqueio e desbloqueio de dotações;  

 Elaborar demonstrativo do excesso de arrecadação e do excesso de arrecadação pela 

tendência do exercício;  

 Controlar as dotações orçamentárias, impossibilitando a utilização de dotações com 

saldo insuficiente para comportar a despesa;   

 Gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por classificação, por 

período de tempo e outros de interesse do Município;  

 Permitir registrar as despesas em liquidação, que demonstra uma fase intermediária 

entre o empenho e a liquidação, no qual o fato gerador da despesa já ocorreu, porém 

ainda não foi liquidada;  

 Estar de acordo com as regras definidas pela portaria 184/2008 e 467/2009 do STN, que 

definem as NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 

Público;  

 Utilizar de forma integrada o PCASP – Plano de contas Aplicado ao Setor Público, 

definido pelas portarias do STN para utilização a partir do ano de implantação, para 

efetivação dos registros dos atos e fatos contábeis do órgão público, sem interferência 

no plano de contas anteriormente utilizado antes da implantação das NBCASP;  

 Gerar os novos DCASP – Demonstrativos Contábeis Aplicados ao Setor Público, de 

acordo com a portaria 749/2009 e as definições constantes no MCASP – Manual de 

Contabilidade Aplicado ao Setor Público;  



 

 
 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ESTADO DA BAHIA 

Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
Diretoria de Licitações e Contratos - Rua Joé Ramos de Anchieta nº 187 - Bairro Jardim Primavera.  

Telefone (77) 3628-9000 - e-mail: licitacao@pmlem.ba.gov.br  

 

 

39 

 

 

 

 Possuir rotina de escrituração automática para os procedimentos orçamentários, 

patrimoniais e específicos gerados pelos sistemas periféricos a contabilidade 

(planoplurianual, orçamento, contrato, convênio, tributário, pessoal, almoxarifado e 

patrimônio), através de consumo de webservices garantindo assim rapidez e 

integridade na escrituração das informações necessárias;  

 Registrar a geração de nota explicativa avulsa ou a partir do lançamento contábil;  

 Possuir tabela de eventos contábeis agrupando os lançamentos contábeis em partidas 

dobradas de acordo com as naturezas patrimoniais, orçamentárias e de controle;  

 Permitir que se visualize as partidas dobradas específicas dos eventos a partir do 

registro de um lançamento de previsão de receita, fixação de despesa, arrecadação de 

receita, empenho, liquidação, pagamento, entre outras operações do sistema;  

 Permitir o controle de reservas de dotação antecedendo a fase de empenho; 

 Permitir a prescrição total ou parcial de reservas de dotação; 

 Geração de despesa extra automática a partir das retenções das liquidações; 

 Inclusão de retenções em despesas extras orçamentárias; 

 Permitir o pagamento parcial de despesas orçamentárias e restos a pagar; 

 Possibilitar a prestação de contas de suprimentos de fundos; 

 Validação dos vencimentos das certidões negativas dos fornecedores no momento do 

pagamento; 

 Validação do cadastro do PIS/PASEP no cadastro dos fornecedores, obrigatório na 

exportação do MANAD. 

1.2.2Sistema Integrado de Controle Orçamentário - Lei Orçamentária Anual (LOA)  

 Atender às exigências da Lei 4.320/64 e da lei 101/00 (Responsabilidade Fiscal);  

 Viabilizar as ações governamentais necessárias para atingir os objetivos e metas dentro 

de um exercício fiscal, através da disponibilização dos recursos financeiros necessários 

às realizações;  

 Controlar os lançamentos contábeis (Receitas e Despesas);  

 Ser totalmente integrado com o PPA, LDO e Execução;  

 Permitir integração e acompanhamento dos valores planejados na LOA com a 

execução orçamentária na contabilidade;  



 

 
 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ESTADO DA BAHIA 

Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
Diretoria de Licitações e Contratos - Rua Joé Ramos de Anchieta nº 187 - Bairro Jardim Primavera.  

Telefone (77) 3628-9000 - e-mail: licitacao@pmlem.ba.gov.br  

 

 

40 

 

 

 

 Possibilitar integração e comparação dos valores constantes na LOA com os valores 

constantes da Contabilidade;  

 Orientar as movimentações da execução orçamentária;  

 Elaborar as atividades e funções programáticas;  

 Permitir a geração dos lançamentos contábeis;  

 Gerar o QDD (Quadro de Detalhamento da Despesa) por Poder, Órgão e Unidades;  

 Ser totalmente integrado com os sistemas dos Tribunais de Contas do Estado;  

 Emitir os diversos anexos e relatórios que integrarão a Lei Orçamentária Anual.  

 

1.2.3 Sistema Integrado de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

 Permitir o planejamento estratégico, estabelecendo as diretrizes, os objetivos e as 

metas da administração pública ano a ano que deverá constar na Lei Orçamentária 

Anual (LOA);  

 Permitir a seleção dos programas incluídos no PPA, aqueles que terão prioridade na 

execução do orçamento subsequente. Observando que o mesmo também está 

totalmente adaptado às novas situações do artigo 165 da Constituição Federal, Decreto 

2829/98 e das Portarias Interministeriais 42/99, 163/01 e 219/04;  

 Controlar a Seleção das Metas e Prioridades;  

 Ser totalmente integrado com os sistemas de PPA (Plano Plurianual) e LOA (Lei  

Orçamentária Anual);  

 Apresentar simplicidade no cadastramento da Lei;  

 Apresentar facilidade na localização dos registros;  

 Possuir Integração e acompanhamento dos valores planejados na LDO com a execução 

orçamentária na contabilidade;  

 Possibilitar integração e comparação dos valores constantes na LDO com os valores 

constantes da LOA;  

 Permitir a seleção automática dos programas, ações, com suas metas e prioridades 

assim já lançadas no Sistema Integrado do PPA;  

 Orientar a elaboração da LOA;  

 Permitir a descrição das ações, como também a definição do produto, base legal e das 

metas físicas e financeiras pretendidas para o ano que está sendo elaborado;  

 Emitir diversos anexos e relatórios que integrarão a lei de Diretrizes Orçamentárias.  
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1.2.4 Sistema Integrado de Plano Plurianual (PPA)  

 Estar totalmente adaptado às novas situações do artigo 165 da Constituição Federal,  

Decreto 2829/98 e das Portarias Interministeriais 42/99, 163/01 e 219/04;  

 Ser totalmente integrado com os sistemas de LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias);  

 Controlar o Planejamento do Quadriênio;  

 Permitir consultas rápidas da situação de um determinado programa ou ação;  

 Permitir integração e acompanhamento dos valores planejados no Plano Plurianual 

com a execução orçamentária na contabilidade;  

 Possibilitar integração e comparação dos valores constantes no Plano Plurianual com 

os valores constantes da Proposta Orçamentária Anual;  

 Permitir o levantamento dos programas com seus indicadores e índices, incluindo os 

valores gastos por fonte de financiamento;  

 Permitir o planejamento das ações com identificação das regiões a serem atendidas no 

município durante a vigência do Plano;  

 Permitir a descrição das ações, finalidades, como também a definição do produto, 

situação, base legal e das metas físicas e financeiras pretendidas para cada período;  

 Permitir a informação da fonte indicadora e do índice existente antes do plano, assim 

como dos índices pretendidos ao final do plano para cada programa;  

 Permitir a emissão de formulários de levantamento e avaliação dos programas, ações e 

indicadores;  

 Emitir a memória de cálculo de receitas e despesas;  

 Emitir os demonstrativos de gastos com saúde e educação.  

 

1.2.5 Sistema Integrado de Tesouraria  

 Permitir o cadastro de bancos. 

 Permitir o cadastro de agências. 

 Permitir o cadastro de conta bancária. 

 Permitir o cadastro de ordem de pagamento. 

 Permitir a configuração de cheques para impressão. 
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 Permitir lançar os saldos bancários anteriores. 

 Permitir cadastrar os lançamentos não contabilizados anteriores. 

 Permitir reserva de saldo financeiro. 

 Permitir lançar receitas orçamentárias. 

 Permitir lançar receitas extra orçamentárias. 

 Permitir o pagamento de despesas orçamentárias. 

 Permitir o pagamento de despesas extra orçamentárias. 

 Permitir realizar a devolução de receitas. 

 Permitir realizar transferência bancária. 

 Permitir realizar transferência financeira. 

 Permitir estornar pagamento. 

 Permitir lançar, processar, emitir cópia e imprimir cheques. 

 Permitir emitir cheque avulso. 

 Permitir realizar exportação de ordem bancária. 

 Permitir realizar conciliação bancária (manual ou automática). 

 Emitir listagem de receita arrecadada. 

 Emitir listagem de despesas pagas. 

 Emitir listagem de despesas empenhadas. 

 Emitir listagem de despesas liquidadas. 

 Emitir listagem de previsão de pagamentos. 

 Emitir listagem de boletim diário. 

 Emitir extrato bancário. 

 Emitir listagem de ordem de pagamento. 

 Emitir listagem de conhecimentos de receita. 

 Emitir demonstrativo de receita. 

 Emitir listagem de transferências bancárias. 

 Emitir listagem de transferências financeiras. 

 Emitir recibo avulso. 
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1.2.6 Sistema Integrado de Controle de Protocolo  

 Permitir o cadastro de pessoa física com os seguintes dados: Nome, endereço 

(logradouro, número, complemento, bairro, ponto de referência, CEP, cidade, estado, 

email) CPF, RG, telefone residencial e comercial, telefone celular, data de 

nascimento, sexo, estado civil, filiação, naturalidade (cidade, estado), nacionalidade, 

ano de chegada, instrução, ano de conclusão, carteira de trabalho, título de eleitor, 

número do CRC.  

 Permitir o cadastro de pessoa jurídica com os seguintes dados: Razão social, nome 

fantasia, endereço (logradouro, número, complemento, bairro, ponto de referência, 

CEP, cidade, estado, e-mail, pessoa para contato, página na internet) CNPJ, Inscrição 

Estadual, telefone, fax, data de fundação, atividade econômica, sócios, situação.  

 Permitir o cadastro de funcionários/servidores podendo definir se o funcionário é 

auditor, o seu cargo, o tipo de ordenador, o centro de custo, seu local de trabalho.  

 Permitir o cadastro de assuntos contendo os seguintes dados: descrição do assunto, 

previsão de dias, dias para o arquivamento, qual a categoria e a procedência, roteiro 

previsto, documento e observação.  

 Permitir o cadastro de bancos, juntamente com sigla, site e número do convênio 

bancário. É possível no cadastro de banco, visualizar as agências que tem relação com 

o mesmo.  

 Permitir o cadastro de agências bancárias, juntamente com os dados só seu banco, da 

sua localização física, e da dos referentes a pessoa responsável pelo contato da 

agência.  

 Permitir o cadastro de centro de custos, atribuindo o centro de custo a uma unidade, e 

a um responsável.  

 Permitir o cadastro de cargos.  

 Permitir o cadastro de categoria de assuntos, que será utilizado no cadastro de 

assunto.  

 Permitir o cadastro de CNAE (Cadastro Nacional de Atividade Econômica) com os 

seguintes dados: Identificação e descrição.  

 Permitir o cadastro de documentos, definindo o tipo de documento.  

 Permitir o cadastro de locais de tramitações, vinculando um centro de custo, 

cadastrado anteriormente.  

 Permitir o cadastro de localização, como: Bairro, município, estado e país.  

 Permitir o cadastro de órgãos com campos como: Número, órgão e poder.  

 Permitir cadastrar pareceres, com campos como: Nome e descrição, e opção de ativar 

ou inativar o parecer.  

 Permitir e o cadastro dos poderes.  

 Permitir o cadastro do tipo de documento, que será utilizado para cadastro de 

documento.  
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 Permitir o cadastro do tipo de requerente.  

 Permitir o cadastro de processo com os seguintes dados: data de abertura, 

procedência, número da SD, requerente, setor requerente, tipo do requerente, 

funcionário requerente, assunto, beneficiados, valor, súmula, observação, fornecedor, 

documentos.  

 Possuir rotina especifica que permite visualizar o roteiro previsto do processo, os 

prérequisitos e as tramitações.  

 Possuir rotina especifica de envio de processo entre setores distintos, estipulando a 

previsão em dias, a situação e o parecer.  

 Possuir rotina que permite cancelar o envio de processo entre setores.  

 Possuir rotina especifica para o recebimento de processo entre os setores.  

 Possuir rotina que permite cancelar o recebimento de processo entre os setores 

envolvidos.  

 Possuir rotina que permite buscar os últimos trâmites utilizando com o filtro ano de 

pesquisa, número do processo, setor requerente e período de trâmite.  

 Possuir rotina que finaliza o processo, podendo atribuir ao processo duas situações: 

concluído ou cancelado.  

 Possuir rotina especifica que permite cancelar a finalização de um processo atribuindo 

ao processo o status de trâmite / andamento.  

 Possuir rotina para arquivar um processo, sendo necessário informar o local físico, a 

temporariedade, a sala, a prateleira, a estante, a caixa e um complemento.  

 Possuir rotina que permite a saída de um arquivo, sendo necessário registrar 

informações como: data de saída, tipo da saída, data de retorno, motivo da saída e 

solicitante.  

 Possuir uma rotina especifica que sinaliza quais os processos que estão em atraso.  

 Possuir rotina que permite pesquisar processos utilizando como filtro o número do 

processo/ano, CPF ou CNPJ.  

 

 Possuir relatório da guia de remessa do processo sendo filtrado pelo número de 

trâmite.  

 Possuir relatório referente aos processos, trazendo dados como: requerente, assunto, 

valor e sumula.  

 Possuir relatório que traz os trâmites dos processos, ou os trâmites de cada processo.  

 Possuir relatório que torna possível visualizar o andamento dos processos.  

 Possuir relatório que elenca todos os documentos de cada processo.  

 Possuir documento que atesta o recebimento de um processo, ou de um lote de  

processos.  

 Possuir relatórios que trazem os dados dos processos que foram finalizados, 

arquivados, e que tiveram saída.  
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 Possuir relatório que traz todos os processos elencando a quantidade de dias de 

diferença entre o envio e o recebimento.  

 Possuir relatório que traz o fechamento do mês por assunto. 

 

1.2.7 Sistema Integrado de Folha de Pagamento  

 Permitir o cadastro de pessoa com as seguintes informações pessoais: todos os 

documentos, endereço, grau de instrução, estado civil, raça, nome dos pais, conjugue, 

naturalidade, tipo de sangue, deficiência, línguas estrangeiras, Foto.  

 Permitir cadastro de servidor completo, reunindo informações admissionais, de 

pagamento e complementares.  

 Permitir cadastro de dependentes com informações sobre o grau de parentesco que 

este possui com o servidor, o tipo de dependência e sobre seu nascimento.  

 Possuir toda a Classificação Brasileira de Ocupação – CBO com as seguintes tabelas: 

Afinidade, Família, Grande Grupo, Ocupação, sinônimo, Subgrupo, Subgrupo 

Principal.  

 Possuir cadastro de cargos associado ao grupo operacional, ao vínculo empregatício e 

a tabela de Classificação Brasileira de Ocupação – CBO.  

 Permitir cadastramento de eventos periódicos, de um determinado período que são 

gerados automaticamente na folha, como por exemplo, as consignações.  

 Possuir cadastro de Entidade com informações referentes a: Tipo de Entidade, CNPJ, 

Dados dos responsáveis, inscrição municipal e estadual, brasão, natureza jurídica, 

endereço completo.  

 Possuir cadastro de eventos/verbas onde possibilita que seja montado os próprios 

cálculos, sem necessidade de modificação do sistema.  

 Possuir cadastro de banco com as informações já disponibilizadas pelo sistema 

referente aos bancos existentes.  

 Possuir cadastro de agencias bancária com as seguintes informações: Nome da 

Agência, Banco, Endereço, contatos, responsável.  

 Possuir cadastro de contas da entidade com as seguintes informações: Nome da 

Conta, Número da conta, tipo, data de abertura, banco, número do convênio para 

pagamento.  

 Possuir cadastro de lotações completo contemplando: Órgão, unidades orçamentárias, 

centro de custo e local de trabalho.  

 Permitir cadastramento de diversos regimes: Administrativo Regime Geral de 

Previdência Social (CLT), Cargo Comissionado, Estatutário, Estagiários, etc.  

 Permitir o cadastramento de feriados com os seus tipos (Cívico/Religioso) e 

abrangência (Nacional / Estadual / Municipal).  

 Possuir cadastro de tabelas de salário mínimo com informações referentes ao período 

de vigência e valor naquele período.  

 Possuir cadastramento de tabelas individuais de (INSS, IRRF, Previdência Própria, 

Salário Família e Salário Família Previdência Própria).  
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 Possuir tabelas com informações que são utilizadas para exportação SEFIP - Sistema 

Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social tais como 

(Categoria do Trabalhados, Ocorrência, Recolhimento, GPS). 

 Possuir tabelas com informações que são utilizadas para exportação RAIS – Relação 

Anual de Informações Sociais,tais como (Tipo de Admissão, Vínculo Empregatício, 

Motivos de Desligamento, Tipos de Afastamentos, Naturalidade, Natureza Jurídica, 

Tipo de Salário). 

 Possuir cadastro especifica para estagiários. 

 Possuir cadastro de perfis profissionais que devem ser vinculados a tela de 

cadastramento de cargo. 

 Possuir cadastro de Lei de alteração salarial que devem ser vinculadas no momento de 

efetuar um reajuste salarial. 

 Possuir cadastro de Plano de Saúde com informações referentes aos planos e as 

respectivas faixas de Idade, percentual e valor. 

 Possuir parametrização com cálculos já definidos e Automatizados o cliente apenas 

escolhe os códigos que deseja utilizar para diversos eventos como (INSS, IRRF, 

Previdência Própria, 13º Salário, Adiantamento 13º, Desconto de Adiantamento 13º, 1/3 

Férias, Abono Férias, Salário Família, Salario Maternidade, Licença Premio, Tempo de 

Serviço, Férias Vencidas, Férias Proporcionais, Horas Extras, Adicionais, Faltas além 

de diversos outros.   

 Controlar todas as atividades referentes à Administração de Pessoal, efetuando todos os 

cálculos da Folha de Pagamento e emitir os respectivos relatórios.  

 Possuir rotina que permite o bloqueio de verbas de acordo ao regime do funcionário.  

 Permite efetuar o controle dos afastamentos, seus períodos e a previsão e seu retorno às 

atividades.  

 Permitir administração de múltiplos planos de cargos e salários compostos por grupo 

operacionais, níveis, classes e referência salarial.  

 Permitir controlar a experiência profissional do servidor, registrando as empresas que já 

trabalhou, período, tempo de serviço e cargos ocupados.  

 Permitir efetuar o controle dos pensionistas, com informações sobre a pensão e seus 

dados para se efetuar o pagamento.  

 Permitir a inclusão de variáveis via valor digitado (horas extras, faltas, prêmios, etc...) 

ou Percentuais.  

 Permitir o arquivamento de registros que correspondam a toda vida funcional dos 

empregados permitindo há quaisquer tempos, a geração de fichas impressas ou 

relatórios que informem todas as variáveis de cada funcionário.  

 Administrar os períodos de férias e controlar seus vencimentos, com cálculos 

individuais.  

 Permitir o cálculo de valores com base em qualquer índice ou percentual.  

 Possuir banco de dados que armazena e permite a alimentação de todos os períodos que 

o servidor trabalhou e/ou trabalha no Município para fins de emissão de certidões de 
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tempo de serviço e declarações. Em caso de recontratação, deverá permitir 

reaproveitamento de dados.  

 Permitir controlar períodos de férias, horas extras, salário família, etc., de acordo com as 

normas do Estatuto dos Servidores municipais.  

 Permitir a digitalização ou copiar a partir de um arquivo, a foto dos funcionários, a qual 

também sairá na ficha cadastral.  

 Permitir que seja parametrizado um Limite de Quantidade de Tempo de Serviço (Anos) 

por Funcionário.  

 Possuir rotina que possibilite efetuar Exoneração Em Lote, Por Cargo, Centro de Custo, 

Unidade, Regime e Local de Trabalho.  

 Possuir Rotina para Programação de Férias Coletivas.  

 Possuir Rotina para Preenchimento de Endereço através do CEP, sem necessidade de 

conexão com internet para tal rotina ser executada.  

 Possuir Rotina de Progressão Automática de Nível e Referência de Acordo ao Tempo 

Configurado pelo Usuário.  

 Possuir Modulo para Pagamento de Benefícios (Alimentação – Refeição).  

 Possuir Módulo para Pagamento de Vale Transporte.  

 Permitir o processamento de Folha de Pensão Alimentícia para Pensionistas 

automaticamente com o valor Descontado do funcionário.  

 Permitir o Fechamento e Exclusão de Folhas em lote (Diversas Folhas de Uma Única 

Vez).  

 Possuir Interface única para Lançamento de Eventos Fixo e Periódicos.  

 Permitir a visualização de forma rápida e fácil os lançamentos diretamente da Tela de 

Cadastramento de Funcionário.  

 Possuir rotina para geração de Períodos de Férias Automaticamente.  

 Possuir rotina de Cadastramento de Contrato Por Funcionário, onde o cliente pode 

cadastrar vários modelos diferentes de contrato.  

 Possuir rotina para efetuar o lançamento de forma coletiva de eventos periódicos, onde 

estes lançamentos pode ser por (Cargo, Regime, Centro de Custo, Unidade ou Geral).  

 Possuir rotina para efetuar reajuste salarial que pode ser (Por Faixas de valores / Por 

Cargo, Por Nível ou Geral) ou reajuste pode ser um percentual, um valor a ser acrescido 

ou um novo valor fixo a ser definido.  

 Possuir rotina de processamento da folha que pode ser (Geral, Por Lote, centro de 

Custo, Unidade, Cargo, Regime ou Individual).  

 Possuir rotina para identificar servidores com valores negativos.  

 Possuir rotina de informativo, ao acessar o sistema é exibido informativos tais como: 

Atualização de Tabelas de (IRRF, INSS, Salário Mínimo e etc). Assim como 

informativos diversos relacionados a alterações de funcionamento do sistema. Os 

informativos podem ser desativados para um login específico do sistema.  
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 Possuir rotina no momento de calculo da folha que exibe a composição de todas as 

bases de cálculos utilizadas no processamento da folha.  

 Possuir rotina de atualização automática das tabelas de (INSS, IRRF, Salário Família e 

Salário Mínimo).  

 Possuir rotina que exibe inconsistências no momento de efetuar exportação para SEFIP.  

 Possuir rotina no momento de processamento da folha que verifica os casos de múltiplos 

vínculos e avisa ao usuário quando identificar situação de 2 servidores com vínculos 

incorretos de acordo ao que é exibido pelo programa SEFIP.  

 Possuir na tela de afastamento um informativo que exibe em caso de Licença Prêmio 

qual o período aquisitivo a respectiva licença se refere.  

 Possuir parametrização que possibilita efetuar o controle das contas de débito em caso 

de pensionistas alimentícios diretamente no cadastro dos mesmos.  

 Possuir formulário onde é possível consultar todos os dados das folhas fechadas, neste 

formulário as informações são separadas por funcionário.  

 Permitir a geração de arquivos de exportação para integração bancária com base em 

qualquer layout.  

 Permitir a geração de arquivos de exportação para abertura de contas Bradesco.  

 Permitir a geração de arquivos de exportação para abertura de contas Caixa Econômica 

Federal.  

 Permitir a geração de arquivos de exportação que possibilita a geração de contracheque 

nos caixas eletrônicos do Banco do Brasil.  

 Permitir geração de exportação em meio magnético das informações anuais para RAIS.  

 Permitir geração de exportação em meio magnético das informações anuais para DIRF.  

 Permitir geração de exportação em meio magnético das informações mensais para  

SEFIP.  

 Permitir geração de exportação em meio magnético das informações mensais para 

CAGED.  

 Permitir geração de exportação em meio magnético das informações mensais para 

SIGA/TCM-BA.  

 Permitir geração de exportação em meio magnético das informações para o MANAD.  

 Permitir geração de exportação em meio magnético das informações para o  

PIS/PASEP.  

 Permitir geração de exportação em meio magnético das informações para SICCOB.  

 Permitir a importação por meio de arquivo TXT de arquivo de consignação especifica; 

 Permitir a importação de Arquivo para Pagamento PASEP.  

 Permitir a Importação de Consignação (Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco).  
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 Permitir a exportação com os tipos (DOC / TED) sendo configurados em cada 

funcionário se o pagamento será efetuado desta forma.  

 Possuir relatórios de conferência de eventos periódicos por servidor, com valores e 

quantidade de parcelas.  

 Possuir relatórios de conferência de eventos Fixos por servidor, com valores e 

quantidade de parcelas.  

Possuir relatórios de conferência de Cargos com informações (Vagas Disponíveis, 

Vagas Ocupadas, Diferença).  

 Possuir relatórios de folha de pagamento demonstrando os valores pagos para o 

funcionário assim como os respectivos descontos, base de inss, irrf, previdência própria, 

jornada de trabalho, regime, cargo, banco agencia, conta e etc.  

 Possuir relatório de relação bancária da folha dos funcionários que acompanha a 

remessa do arquivo bancário.  

 Possuir relatório de relação bancária dos pensionistas que acompanha a remessa do 

arquivo bancário.  

 Possibilitar a impressão de contracheque impresso em layout específico para o cliente.  

 Possuir relatório de relação de verbas mensal e relação de verbas anual.  

 Possuir relatório de relação de descontos por centro de custo.  

 Possuir relatório de GPS – Guia da Previdência Social.  

 Possuir relatório de GPP – Guia da Previdência Própria.  

 Possuir relatório de resumo inss por centro de custo.  

 Possuir relatório de Resumo Geral da Folha, demonstrando todos os valores pagos de 

provento e desconto incluindo os cálculos patronais.  

 Possuir relatório de Mapa da Folha de Pagamento, demonstrando detalhadamente os 

valores dos encargos sociais.  

 Possuir relatório de comparativo da folha de pagamento, possibilitando efetuar o 

comparativo dos valores pagos na folha em dois meses diferentes.  

 Possuir relatório de comparativo da folha de pagamento por funcionário, possibilitando 

efetuar o comparativo dos valores pagos por funcionário entre dois meses diferentes.  

 Possuir relatório de comparativo de verbas por funcionário, possibilitando efetuar o 

comparativo dos valores pagos por funcionário e por verba de dois meses diferentes.  

 Possuir relatórios para o gerenciamento de vale transporte, englobando os seguintes 

itens: Pedido de vale transporte, protocolo de entrega de vale transporte, relação de vale 

transporte por centro de custo e relatório de frequência (Faltas e Afastamentos).  

 Possuir relatório de aviso e recibo de férias, podendo ser emitido de forma individual ou 

unificados.  

 Possuir relatório de ficha cadastral contendo as informações funcionais do funcionário.  

 Permitir a emissão de relatório de rescisão contratual.  

 Possuir relatório de certidão de tempo de serviço.  
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Possuir relatório de informe de rendimentos.  

 Possuir relatórios para o gerenciamento de períodos aquisitivos de férias, controlando só 

períodos em aberto.  

 Possuir relatório de aviso prévio.  

 Possuir rotina para geração e emissão de DARF – Documento de Arrecadação de 

Receitas Federais.  

 Possuir relatório de relação de servidores admitidos por período.  

 Possuir relatórios para o gerenciamento de afastamentos e frequências.  

 Possuir relatórios para o gerenciamento de valores de margem consignável.  

 Possuir relatórios de requerimento de férias.  

 Possuir relatórios para o gerenciamento de valores de margem consignável.  

 Possuir relatórios de quantitativo de servidores por faixa salarial, contemplando os 

valores de salário base e bruto.  

 Emitir relatório que demonstra o reconhecimento, a mensuração e a evidenciação das 

obrigações e provisões, por competência, para escrituração contábil mensal no PCASP – 

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, conforme as NBCASP – Normas 

Brasileiras de Contabilidade aplicada aos Setores Públicos, atendendo a portaria 

184/2008 e 467/2009 do STN.  

 Possuir rotina para efetuar geração de DARF, Documento de Arrecadação de  

Receitas Federais.   

 Possuir relatório de resumo por regime com patronal. Neste relatório os valores são 

detalhados por regime.  

 Possuir relatório que demonstra os períodos aquisitivos de Licença Premio dos 

servidores facilitando o gerenciamento e controle.  

 Possuir relatório resumo de líquido bancário sintético por unidade, detalhando os 

valores pagos por conta de débito e unidade.  

Possuir relatório resumo centro de custo por evento, separando os valores calculados 

dos eventos por centro de custo com os respectivos totais.  

 Possuir relatório de demonstrativo de pagamento de pensão alimentícia.  

 Possuir relatório de demonstrativo de servidor com remuneração por local de trabalho.   

 

1.2.8 Sistema Integrado de Portal do Servidor Público 

 Possuir Módulo para Cadastramento de E-mail dos Servidores através do qual será 

encaminhado Senha e Link de Acesso ao Portal e Serviços Disponíveis.  
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 Possuir rotina para cadastramento de (Informativos / Notícias) que são visualizadas 

diretamente no Portal.  

 Permitir que seja efetuada solicitação On-line de Login de Acesso Mediante 

preenchimento de Formulário Padrão.  

 Permitir que o funcionar efetue Atualização On-line de seu Endereço.  

 Permitir alteração de Senha de diretamente no Portal.  

 Permitir recuperação de senha de Acesso Automaticamente no E-mail Cadastrado no 

Sistema.  

 Possuir rotina que permite configurar a partir de que data os dados devem ser exibidos 

externamente no portal do servidor.  

 Possuir relatório de Contra Cheque.  

 Possuir relatório de Ficha Financeira.  

 Possuir relatório de Informe de Rendimentos.  

 

1.2.9  Sistema Integrado de Licitações 

 Permitir o cadastro da comissão de licitação. 

 Permitir o cadastro de veículo de publicação. 

 Compor todo o processo licitatório, seja qual for a modalidade: Carta Convite, Tomada 

de Preço, Concorrência e Pregão. 

 Permitir a confecção das ATAs. 

 Acompanhar todo o processo licitatório, envolvendo as etapas desde a preparação até o 

julgamento, deliberação (preço global), mapa comparativo de preços, parecer jurídico, 

sua homologação e adjudicação. 

 Permitir inclusão dos fornecedores e suas cotações no processo licitatório. 

 Definir o vencedor de forma automática, conforme cadastro de cotação. 

 Permitir anexar documentos a um processo licitatório. 

 Possibilitar consulta aos preços praticados em licitações ou despesas anteriores. 

 Validar validade das certidões dos fornecedores. 

 Possibilitar mudar o status de um processo licitatório (Em Andamento, Impugnada, 

Anulada, Fracassada ou Suspensa). 

 Permitir a criação de termos de referência. 

 Permitir cadastrar a rodada de lances do pregão. 
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 Permitir declinar um fornecedor durante o pregão. 

 Permitir inabilitar um fornecedor durante o pregão. 

 Permitir o cadastro de Dispensas e Inexigibilidade. 

 Possuir relatório de cotação. 

 Permitir emissão de ofícios e pareceres. 

 Possuir relatório dos mapas comparativos. 

 Possuir relatórios pertinentes à dispensa. 

 Possuir relatórios pertinentes à inexigibilidade. 

 Possuir relatórios pertinentes ao pregão. 

 Possuir relatório para acompanhamento do processo licitatório (Quantidade vencida 

pelo fornecedor, entregue e saldo a entregar). 

 Exportar todos os arquivos relativos ao SIGA - Sistema Integrado de Gestão e 

Auditoria do Tribunal de Contas dos Municípios. 

 

1.2.10  Sistema Integrado de Contratos 

 Possuir cadastro de todas as pessoas envolvidas no processo do contrato: Fornecedor, 

contratante, fiscal. 

 Permitir o cadastro de todas as informações relativas aos contratos: número, objeto, 

datas, pareceres, valor total, tipo de moeda, valor mensal, conta bancária. 

 Controlar aditivos de contratos. 

 Controle de prazos de término de contratos. 

 Informar dotações orçamentárias. 

 Permitir o armazenamento de documentos anexados ao contrato. 

 Possuir o controle dos contratos por prazo de término, possibilitando ao gestor 

configurar a quantidade de dias que o Sistema deve informá-lo antes de sua 

finalização.                                                                         

 Permitir o lançamento das notas fiscais referentes aos pagamentos dos contratos. 

 Permitir requisitar do fornecedor a entrega de materiais contratados. 

 Permitir cancelar uma requisição feita a um fornecedor. 
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 Permitir consultar separadamente os contratos vencidos e a vencer. 

 Permitir fechar e abrir competências. 

 Permitir a criação de contratos. 

 Permitir lançar notificações ou advertências a fornecedores. 

 Permitir lançar e validar as datas de validade das certidões dos fornecedores. 

 Emitir relatório de saldo de contratos. 

 Emitir relatório de contratos vigentes. 

 Emitir relatório de contratos vencidos. 

 Emitir relatório de contratos vencidos ou vigentes filtrando um determinado 

fornecedor. 

 Exportar todos os arquivos relativos ao SIGA - Sistema Integrado de Gestão e 

Auditoria do Tribunal de Contas dos Municípios. 

 

1.2.11  Sistema Integrado de Convênios 

 Permitir o cadastro de todas as informações relativas aos convênios (número no SIAFI, 

número superior, objeto, órgão superior/convenente, número e data dos pareceres, 

convenente, valor total, tipo de moeda, valor contrapartida e conta bancária). 

 Possuir registro do aditivo dos convênios. 

 Possuir controle da prestação de contas.  

 Possuir registro de convênio concedidos e recebidos. 

 Permitir o armazenamento de documentos anexados ao convênio;  

 Possuir o controle dos convênios por prazo de término, possibilitando ao gestor 

configurar a quantidade de dias que o software deve informá-lo antes de sua 

finalização;  

 Permitir realizar o cancelamento do convênio. 

 Permitir o cadastramento dos termos de cooperação técnica. 

 Permitir o cadastramento dos aditivos dos termos de cooperação técnica. 

 Listagem de convênios concedidos. 

 Listagem de convênios recebidos. 
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 Exportar todos os arquivos relativos ao SIGA - Sistema Integrado de Gestão e 

Auditoria do Tribunal de Contas dos Municípios. 

 

1.2.12  Sistema Integrado de Patrimônio 

 Possuir cadastro das comissões patrimonial; 

 Possuir cadastros dos eventos contábeis conforme MCASP; 

 Permitir o cadastro de localização; 

 Permitir o cadastramento de classe do bem com definição de vida útil, valor residual e 

método de depreciação; 

 Permitir o cadastramento de termo de responsabilidade; 

 Possuir cadastro de corretoras e seguradoras; 

 Deverá partir do princípio da competência validando as inclusões e movimentação 

conforme rotina de fechamento mensal; 

 Permitir o tombamento do bem por tipo de entrada com informações de localização, classe, 

data de tombo, data de uso, foto do bem; 

 Permitir o tombamento dos bens em série; 

 Deverá contemplar a transferência interna e/ou externa do bem podendo ser definitiva ou 

provisória; 

 Contemplar as manutenções e respectivo responsável com validade e data de recebimento 

do bem; 

 Permitir a exclusão individual ou em série; 

 Permitir efetuar baixa de bens individual ou em série; 

 Possuir rotinas de redução de valor por uso, ou seja, depreciação, amortização e exaustão 

dos bens; 

 Possuir rotinas de reavaliação, redução de valor recuperável (impairment) e ajuste de 

exercícios anteriores com variação a maior ou a menor; 
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 Deve contemplar a fórmula de cálculo patrimonial conforme os métodos: linear ou cotas 

constantes, unidades produzidas e soma de dígitos; 

 Deve controlar o seguro patrimonial com informação da apólice, pagamento e vencimento; 

 Deve efetuar o cadastramento do inventário; 

 Deve possuir gráficos evolutivos por patrimônio e quantitativo por centro de custo; 

 Permitir a exportação da movimentação mensal conforme layout disponibilizado pelo 

tribunal de contas do município; 

 Relatório Mensal de Bens (RMB) em conformidade com o MCASP/STF. 

 Livro tombo. 

 Sumário do patrimônio. 

 Sumário do patrimônio por faixa de valor. 

 Relatório de informação do movimento contábil. 

 Histórico do movimento contábil. 

 Relatório de transferência de bens. 

 Relatório de baixa dos bens. 

 Relatório de inventário. 

 Termo de responsabilidade. 

 Relatório de bens adicionado. 

EXPORTAÇÃO DE DADOS 

 Exportar todos os arquivos relativos ao SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria do 

Tribunal de Contas dos Municípios. 

 

1.2.13  Sistema Integrado de Almoxarifado 

 Permitir o cadastro de fornecedor pessoa física com os seguintes dados: Nome, endereço 

(logradouro, número, complemento, bairro, CEP, cidade, estado, e-mail) CPF, RG, telefone 

residencial e comercial, telefone celular, data de nascimento, sexo, estado civil, 

naturalidade (cidade estado), nacionalidade;  
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 Permitir cadastrar fornecedor pessoa jurídica com os seguintes dados: Razão social, nome 

fantasia, endereço (logradouro, número, complemento, bairro, CEP, cidade, estado, email, 

pessoa para contato, página na internet) CNPJ, Inscrição Estadual, telefone, fax,  

CRC;  

 Permitir o cadastro de país, estados e municípios, compatível com o IBGE. (Dados 

précadastrado no sistema);  

 Permitir o cadastro de unidade de medidas;  

 Sistema deverá possuir cadastro das Comissões;  

 Sistema deve possuir cadastros dos Eventos Contábeis conforme MCASP;  

 Sistema deve possuir cadastro de funcionário Responsável do centro de custo;  

 Permitir o cadastramento de item com descrição, foto, ramo de atividade, família com 

numeração, Grupo, Almoxarifados autorizados;  

 Permitir o cadastro de local de Entrega;  

 Permitir o cadastro de cargos;  

 Permitir Cadastro de Almoxarifado descentralizado ou central.  

 Possuir rotina de Requisição de Material para Distribuição Interna;  

 Possuir rotina de Requisição Externa de Material para Fornecimento fracionado;  

 Possuir Entrada de Nota Fiscal com Detalhamento dos Materiais;  

 Possuir rotina de saída/baixa de Material por tipo (Consumo, Perda em Estoque e Perda 

Involuntária) por Lote/Requisição;  

 Possuir rotina de Transferência entre Almoxarifados; ØPossuir rotina de devolução de 

material.  

 Possuir rotina de reserva de material.  

 Permitir realizar consulta ao estoque dos almoxarifados em tempo real.  

 Permitir localizar facilmente as requisições não atendidas ou parcialmente atendidas.  

 Possuir rotina de inventário.  

ØPermitir a Exportação da movimentação mensal Conforme Layout disponibilizado pelo 

Tribunal de Contas do Município.  

 Possuir relatórios para gerenciamento das requisições de materiais.  
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 Possuir relatórios, sintético e analítico, para gerenciamento da saída de material.  

 Possuir relatórios, sintético e analítico, para gerenciamento da transferência de material.  

 Possuir relatório de devolução de material.  

 Possuir relatórios para controle de estoque, permitindo a visualização desses relatórios 

por diversos filtros.  

 Possuir relatório de Movimentação de material.  

 Possuir relatório de Mapa de contagem - divergência, para controle de inventário.  

 Possuir relatórios sintéticos e analíticos de custo com recebimento de material, 

permitindo a visualização desses relatórios por diversos filtros.  

 Possuir relatórios sintéticos e analíticos de custo com requisição de material, permitindo 

a visualização desses relatórios por diversos filtros.  

 Possuir relatórios de custo com perda de material, subdivididos em perda de estoque e 

perda involuntária.  

 

1.2.14 Sistema Integrado de Compras 

 Permitir o cadastro Fornecedor, pessoa física com os seguintes dados: Nome, endereço 

(logradouro, número, complemento, bairro, CEP, cidade, estado, e-mail) CPF, RG, 

telefone residencial e comercial, telefone celular, data de nascimento, sexo, naturalidade 

(cidade estado), nacionalidade, ano de chegada, carteira de trabalho, Foto, Nº CRC e 

Categoria do Credor;  

 Permitir cadastrar pessoa jurídica com os seguintes dados: Razão social, nome fantasia, 

endereço (logradouro, número, complemento, bairro, CEP, cidade, estado, e-mail, CNPJ, 

Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, telefone, fax, Foto, Nº CRC e Categoria do 

Credor;  

 Permitir o cadastro de Dotações, bem como dos campos que compõe o cadastro da 

mesma;  

 Permitir o cadastro da Comissão de Licitação;  

 Permitir o cadastro de Forma de Pagamento;  
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 Permitir o cadastro do Forma de Entrega;  

 Permitir o cadastro de Unidade de Medidas, Almoxarifado, Produto, Ramo de Atividade e 

Família;  

 Permitir o cadastro de Cargo, Centro de Custo e Local de Trabalho;  

 Permitir o cadastro do Processo Administrativo de forma simplificada.  

 

1.2.15 Sistema Integrado de Portal da Transparência Pública  

 Permitir acesso às informações em tempo real, diretamente do banco de dados onde 

as transações ocorrem, por unidade gestora;  

 Possuir interface HTML e estar publicado em um endereço eletrônico que possibilite 

amplo acesso público através da Internet;  

 Disponibilizar as seguintes informações da despesa e receita, relativas à execução dos 

atos orçamentários e financeiros, por unidade gestora, para o amplo acesso público, 

em meio eletrônico;  

 O Valor da despesa empenhada, o valor da despesa liquidada e o valor da despesa 

paga, inclusive a extra orçamentária;  

 O Número do processo de execução da despesa, quando existir;  

 A classificação orçamentária completa da despesa, especificando a unidade 

orçamentária, a ação, a função, a subfunção, a natureza da despesa, o elemento da 

despesa, e a fonte de recursos;  

 O nome do beneficiário do pagamento da despesa (pessoa física ou jurídica);  

 O número do processo de licitação da despesa, quando for o caso;  

 O número do processo de dispensa da despesa, quando for o caso; 

 O número do processo de inexigibilidade da despesa, quando for o caso;  

 A descrição do bem fornecido ou o serviço prestado, quando for o caso;  

 A previsão da receita;  

 Os lançamentos de receitas;  

 As receitas arrecadadas orçamentárias e extraorçamentárias;  
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 Manter mensalmente as informações (dados) a serem divulgados para o cumprimento 

da LEI FEDERAL No. 9.755 de 16/12/98 que torna obrigatório às entidades públicas 

a divulgação pela rede mundial (internet) dos itens constantes na supracitada LEI.  

 

1.2.16 Sistema Integrado de Regulação e Marcação 

 Permitir o cadastro de pessoa física (paciente) com os seguintes dados: Nome, 

endereço (logradouro, número, complemento, bairro, CEP, cidade, estado, e-mail) 

telefone, telefone celular, data de nascimento, sexo, estado civil, filiação, naturalidade, 

nacionalidade, ano de chegada, RG, CPF, carteira de trabalho, título de eleitor, certidão 

de nascimento. 

 Permitir cadastrar pessoa jurídica com os seguintes dados: Razão social, nome fantasia, 

endereço (logradouro, número, complemento, bairro, CEP, cidade, estado, e-mail) 

CNPJ, inscrição estadual, inscrição municipal, telefone. 

 Permitir o cadastro único do paciente, com a geração do prontuário eletrônico, 

disponível em toda rede, contendo todas as informações exigidas no CNS (Cartão 

Nacional de Saúde), compatível com o CADSUS. 

 Permitir o registro da foto digital do paciente, para facilitar o processo de identificação. 

 Possuir critério de validação para evitar duplicidade de cadastro de pessoas, 

comparando dados como: Nome, sexo, data de nascimento, nome da mãe e nome do 

pai, para realizar o controle de homônimos. 

 Permitir o cadastro de unidade de saúde, compatível com o CNES, com seus 

equipamentos e instalações, os serviços especializados e suas classificações, e a 

população estimada como referência. 

 Possuir rotina especifica para unificação de registro duplicados de pessoas, 

preservando todo o histórico do registro que será unificado. 

 Possuir rotina de validação de documentos, como: CPF, CNS definitivo, CNS 

provisório e CNS da mãe. 
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  Permitir o cadastro estruturado dos departamentos dentro da unidade de saúde 

hospitalar, como: Clínicas, enfermarias e leitos, e os respectivos equipamentos 

existentes nessas dependências. 

 Permitir o cadastro de locais dentro das unidades de saúde, como: Consultórios, 

recepções, triagem, sala de curativo, etc. 

 Permitir o cadastro de profissionais de saúde, compatível com o CNES, com o registro 

das habilitações dos mesmos e os respectivos vínculos com as unidades de saúde. 

 Permitir o registro de informações funcionais dos profissionais, como: Carga horária 

de trabalho, salário, custo com o profissional, tipo de vínculo, matrícula, documento de 

classe, registro na VISA e datas de ativação e desativação desse profissional. 

  Permitir o cadastro de domicílios e famílias, compatível com o e-SUS. 

  Permitir o cadastro de equipes de saúde da família, identificando os agentes, os 

profissionais responsáveis, a área de atuação e a unidade de referência da equipe. 

  Permitir o cadastro de atividades profissionais, para a vinculação do serviço com as 

habilitações necessárias para realizar tais atendimentos.  

 Permitir o cadastro da CBO de forma estruturada, por: Grande grupo, subgrupo 

principal, subgrupo, família, ocupação, CBO-R grande grupo, CBO-R grupo e 

ocupação de saúde, compatível com o MTE.  

 Permitir o cadastro de agravos/doenças, compatível com o CID-10, identificando os 

casos de notificação compulsória.  

 Permitir o cadastro de equipamento, as instalações físicas, os tipos e subtipos de 

instalação física dos equipamentos, para estruturação do ambiente operacional nas 

unidades. 

 Permitir o cadastro de serviços, classificação, nível de hierarquia e tipos de unidade de 

saúde, para estruturação dos serviços oferecidos pelas unidades de saúde.  

 Permitir o cadastro de país, estados e municípios, compatível com o IBGE. 

 Permitir cadastro de bairro, localidade e tipos de logradouro, para composição de 

dados de endereços. 
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 Permitir o cadastro de dados do GRS e SRS, para estruturação das gerências e 

superintendências regionais de saúde. 

 Permitir o cadastro de macro e microrregião, para estruturação das regionais de saúde. 

 Permitir o cadastro de motivos de glosa, aplicados aos serviços prestados pelas 

unidades de saúde.  

 Permitir o cadastro de plano de saúde privando que eventualmente o paciente possua. 

 Permitir o cadastro de prioridades, como: Alta, média, baixa e urgência, que serão 

utilizadas em rotinas especificam, como: Requisições de procedimentos, etc. 

 Permitir o cadastro de procedimentos de forma estruturada, por: Grupo, subgrupo, 

forma de organização e procedimento, compatível com o SIGTAP. 

 Permitir o vínculo da tabela de procedimentos com os dados do CID-10, compatível 

com o SIGTAP. 

 Permitir o cadastro de programas de saúde, aos quais os profissionais podem estar 

vinculados. 

   Permitir o cadastro de motivos de faltas, aos quais podem ser utilizados para registro 

de ausências de profissionais. 

 Permitir o cadastro da situação conjugal/familiar, ao qual a pessoa pode estar 

vinculada. 

 Permitir o cadastro de tipos de impedimento, que podem ser utilizados para especificar 

o impedimento de agenda ou se sala de cirurgia. 

 Permitir o cadastro de competência de trabalho, para delimitar o período     

correspondente de cada ciclo de produção/atividade. 

 Permitir a parametrização para geração do CNS provisório, de acordo com a faixa de 

CNS prevista para cada município, conforme critérios do MS/SUS. 

 Permitir configurar os dias e horário que os usuários/operadores podem acessar o 

sistema. 
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 Permitir a configuração de restrições quanto aos agendamentos de procedimentos que 

os usuários/operadores (marcadores) podem realizar na rede de saúde, de forma 

individual ou por grupo de usuários/operadores. 

   Permitir a restrição de acesso do usuário/operador, ao município que o mesmo estar 

pactuado, assim como, as unidades de saúde que o mesmo pode solicitar serviços, 

agendar procedimentos e/ou realizar baixas de agendamento. 

 Possuir o conceito de central de regulação por unidade única reguladora ou por macro 

ou microrregião. 

 Permitir a configuração de semanas de antecedência para automatização das escalas de 

atendimento e das salas de cirurgia. 

 Permitir a criação de escala profissional por atividade, dia e turno, para cada serviço 

oferecido na unidade de saúde. 

 Permitir a definição do período de atendimento, assim como a duração prevista para 

cada atendimento realizado pelo profissional de saúde. 

 Possuir parâmetro para determinar o tempo de atendimento, por profissional ou por 

especialidade. 

 Permitir a definição da validade da escala do profissional, para que a mesma não seja 

mais exibida na pesquisa de vaga quando o prazo expirar. 

 Permitir a definição de cotas de atendimento, por requisição ou por procedimento, para 

os munícipes e para pacientes de municípios pactuados. 

  Permitir a definição de cotas de atendimento para retorno, acompanhamento e reserva, 

para os pacientes munícipes. 

 Permitir realizar alteração de cota na escala do profissional para datas especificas. 

 Permitir a adição de procedimentos da tabela vigente que o profissional pode realizar 

na unidade. 

 Permitir a inclusão automática de procedimentos que o profissional pode realizar, na 

unidade, de acordo com a FPO da mesma. 

 Permitir a inclusão automática dos procedimentos da tabela vigente, de acordo com os 

critérios definido pelo SIGTAP para a execução do procedimento, considerando a 
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habilitação do profissional, a atividade profissional e o nível de hierarquia da unidade 

de saúde. 

 Possuir rotina que permite copiar procedimentos de outra escala já existente para a 

escala que está sendo configurada. 

 Possuir rotinas especificas para a pesquisa de vagas de acordo com os critérios 

definidos na criação da escala e por cotas especificas de profissionais, como: Primeira 

consulta, vaga de retorno, para acompanhamento ou vaga reservada. 

 Permitir a pesquisa de vaga utilizando o critério especial de extracota que exibe todas 

as escalas do período, mesmo as que já tiveram as cotas preenchidas, permitindo o 

encaixe de paciente na agenda do profissional. 

 Permitir a consulta ao histórico de agendamento ambulatorial ou ao histórico de 

agendamento cirúrgico do paciente, quando for o caso, antes de realizar um novo 

agendamento. 

 Possuir rotina para validação automática dos critérios definido na tabela de 

procedimento quando às compatibilidades para a realização do exame/consulta, antes 

de realizar o agendamento, evitando glosas durante o atendimento. 

 Possuir rotina para validação automática de dupla marcação, evitando a realização do 

agendamento quando já houver um agendamento anterior para o paciente para o 

mesmo procedimento com a mesma especialidade.  

 Possuir rotina para validação automática do intervalo mínimo, evitando a realização do 

agendamento quando o prazo de carência para a realização do mesmo procedimento 

com a mesma especialidade ainda não tenha sido completado.  

 Possuir rotina de identificação automática da origem de referência do paciente, 

disponibilizando a pesquisa vagas de acordo com o município pactuado ou para 

munícipes, evitando o consumo de cotas contratada por outro município, conforme os 

critérios da PPI. 

 Possuir rotina de validação automática da programação orçamentária da unidade 

executora, antes de realizar o agendamento, evitando ultrapassar as cotas e o teto 

financeiro previsto para cada unidade de saúde, conforme os critérios da FPO.  
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 Possuir rotina de validação automática da cota de referência da unidade solicitante, 

antes de realizar o agendamento, evitando ultrapassar as cotas de solicitação de 

exames/consultas previsto para cada unidade de saúde solicitante, conforme os 

critérios da Cota de Referência.  

 Possuir rotina de agendamento individual ou por grupo de procedimentos, conforme 

parâmetro de quantidade máxima de procedimento por requisição. 

 Possuir rotina de agendamento por demanda espontânea, sem requisição. 

 Permitir a consulta de todas das requisições, filtrando pela situação (Em aberto, na fila 

de espera, parcialmente atendida). 

 Possuir rotina para realizar o reagendamento, com ou sem requisição, para efeito de 

contabilização no BPA e para manutenção do histórico de serviços efetuados na rede 

de saúde e no histórico de atendimento do paciente. 

 70. Permitir o lançamento de atendimentos retroativos, com ou sem requisição, para 

efeito de contabilização no BPA e para a manutenção do histórico de serviços 

efetuados na rede de saúde e no histórico de atendimento do paciente. 

 Possuir rotina de agendamento de sala para a realização de procedimento cirúrgico, 

definindo a cirurgia primária e secundária, a equipe cirúrgica e o tipo de clínica a ser 

utilizado, o anestesista, o tipo de entrada e a duração prevista da internação. 

 Possuir rotina para realizar o reagendamento da sala cirúrgica. 

 Possuir rotina que permite a fácil localização dos agendamentos realizados, permitindo 

o bloqueio de algum, desde que o usuário/operador tenha permissão para tal e que 

informe o motivo do bloqueio. 

 Permitir a fácil localização de todos os agendamentos cancelados pelo prestador ou 

bloqueados pelas centrais de marcação. 

 Permitir encaminhar o paciente para uma fila de espera, de forma que o mesmo possa 

ser agendando quando surgir vaga ou for liberada cotas na escala de atendimento do 

profissional em que o mesmo se encontra na fila. 

 Possuir rotina para agrupar os procedimentos em que os pacientes possam aguardar 

numa mesma fila para o agendamento com o profissional de saúde. 
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 Possuir rotina especifica para a pesquisa de vagas para pacientes na fila do 

procedimento, numa especialidade e profissional definido, respeitando os critérios da 

criação da escala e definição de cotas para munícipes. 

 Possuir rotina de agendamento individual dos pacientes que estão na fila, respeitando 

os critérios da escala e definição de cotas para os munícipes. 

 Possuir rotina de agendamento em grupo dos pacientes que estão na fila, utilizando as 

vagas disponíveis nas escalas do período, respeitando os critérios de cada escala e das 

cotas de atendimento para cada profissional. 

 Permitir a consulta ao histórico de execução da rotina de agendamento, dos pacientes 

que estavam na fila, possibilitando identificar as restrições para eventuais manutenções 

dos que não puderam ser agendadas no processo automático. 

 Permitir a consulta aos pacientes incluídos da fila de espera, possibilitando a exclusão 

dos mesmos da respectiva fila. 

 Permitir a consulta aos pacientes excluídos da fila de espera, possibilitando a 

visualização do motivo que o mesmo foi excluído. 

 Permitir a consulta aos pacientes agendados pela fila de espera, por profissional, sua 

habilitação e a data da escala do mesmo, possibilitando que seja feito a exclusão do 

agendamento com o retorno do paciente para a fila de espera. 

 Permitir a troca do paciente de fila de espera, com critérios para facilitar a 

transferência, como: A quantidade de pessoas da fila, determinando se são os 

primeiros, os últimos ou de forma intercalada, permitindo a seleção da fila de destino 

por ocupação e profissional. 

 Permitir a consulta pública da situação do paciente na fila e de seu histórico de 

atendimento, identificando o mesmo pelo PEP, CNS, CPF ou RG. Esse formulário 

pode ser aberto de fora do sistema. 

 Permitir a criação da programação física orçamentária da unidade executora, por 

competência, possibilitado a definição de valores por grupo, subgrupo e forma de 

organização, e a definição da quantidade por procedimento, respeitando o teto 
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financeiro informado para cada unidade de saúde, possibilitando o acompanhamento 

do saldo da FPO em tempo real. 

 Permitir a vinculação de tabela de preço própria, com valor diferenciado da tabela 

SUS, na FPO de cada unidade de saúde executora. 

 Permitir a criação da programação pactuada integrada, definindo cotas para os 

municípios contratante, por competência, possibilitado a definição de valores por 

grupo, subgrupo e forma de organização, e a definição da quantidade por 

procedimento, respeitando o teto financeiro informado para cada município, e a 

quantidade de AIH, possibilitando o acompanhamento do saldo da PPI em tempo real. 

 Permitir a criação da cota de referência da unidade solicitante, por competência, 

possibilitado a definição de valores por grupo, subgrupo e forma de organização, e a 

definição da quantidade por procedimento, respeitando o teto financeiro informado 

para cada unidade de saúde, possibilitando o acompanhamento do saldo da cota de 

referência em tempo real. 

 Permitir a cópia de programações para outras competências, englobando a PPI, a FPO 

e a cota de referência. 

 Permitir a criação de impedimento de escala, informando o tipo de impedimento, o 

período, e possibilitando inúmeras formas de bloqueio da escala, por unidade, por 

profissional, por ocupação, por turno ou por procedimento. Evitando que seja feito um 

agendamento quando não houver condições para a realização do procedimento. 

  Permitir a criação de impedimento de sala, informando o tipo de impedimento, o 

período, e o intervalo de horas, e possibilitando inúmeras formas de bloqueio da sala, 

por unidade, por clínica e por enfermaria (sala). Evitando que seja feito um 

agendamento quando não houver condições para a disponibilização da sala.  

  Permitir a criação de impedimento de fila de espera, informando o tipo de 

impedimento, e possibilitando inúmeras formas de bloqueio da fila, por unidade, por 

atividade, por profissional, por ocupação ou por procedimento. Evitando que seja feito 

a inclusão de um paciente numa fila que não tem previsão de agendamento. 
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 Permitir o registro de falta do profissional de saúde, informando o motivo e o período 

da ausência do mesmo. 

 Possuir rotina especifica para a realização de auditoria das requisições de 

procedimento, antes e depois da autorização, possibilitando a definição da situação da 

mesma, inclusive com a glosa, permitindo ao profissional regulador discorrer as 

críticas necessária em cada auditoria realizada. 

 Permitir a consulta ao mapa de atendimento, exibindo todos os agendamentos da 

unidade, por profissional, turno de atendimento e a data da escala. 

 Possuir rotina especifica para a realização de baixa do agendamento realizado, 

identificando o agendamento através do protocolo de autorização, permitindo a 

definição da situação como efetuado, cancelado ou paciente faltou. 

 Possuir rotina para validar o tipo do procedimento que será baixando, requerendo a 

CID-10 quando o mesmo for do tipo individualizado. 

 Permitir a adição de mais procedimentos no momento de realização da baixa, 

informando o procedimento, a quantidade realizada, a CID-10, o profissional de saúde 

que executou o procedimento e a sua habilitação, respeitando os critérios de 

compatibilidade da tabela de procedimentos. 

 Possuir rotina especifica para a realização de baixa do agendamento realizado, 

identificando o agendamento através do número do protocolo de autorização a partir da 

leitura óptica do código de barras gerado no comprovante de marcação, permitindo a 

definição da situação como efetuado, cancelado ou paciente faltou. 

 Possuir rotina para consolidação dos dados de APAC, permitindo a seleção da unidade 

de saúde executora em cada competência. 

 Permitir informar procedimentos realizados nas unidades não informatizadas para que 

seja gerado o BPA consolidado pelo sistema, possibilitando a identificação da unidade 

executora, do profissional e sua habilitação, do procedimento e a quantidade realizada, 

assim como a idade do paciente e a data do atendimento, respeitando todos os critérios 

de compatibilidade de acordo com a tabela de procedimento. 
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 Possuir rotina para a geração do BPA consolidado e do BPA individualizado de cada 

unidade de saúde, em cada competência, consolidando de forma automática todos os 

atendimentos que foram efetuados, exibindo dados referentes ao volume de 

informações, como: Linha, folhas, número de controle e data de geração do 

faturamento. 

 Permitir desconsiderar, para efeito de agrupamento dos dados do BPA consolidado, o 

número de autorização para realização do procedimento. 

 Possuir rotina para recalcular o número de controle do BPA consolidado ou 

individualizado, para atualização dos dados quando houve movimentação ou quando 

for informado algum procedimento executado na competência. 

 Possuir rotina para gerar o BPA unificado das unidades de saúde, tanto dos 

procedimentos consolidados, quando os individualizados, em cada competência, 

consolidando de forma automática todos os atendimentos que foram efetuados, 

exibindo dados referentes ao volume de informações, como: Linha, folhas, número de 

controle e data de geração do faturamento. 

 Possuir rotina para consolidação dos dados da FPO, permitindo a seleção da unidade 

de saúde executora em cada competência. 

 Possuir rotina de comunicação, com eventos pré-definidos, que podem ser habilitados 

para que na sua ocorrência ou de forma preventiva, os interessados, sejam notificados 

por e-mails e/ou SMS. 

 Permitir a atualização da tabela de procedimento unificada do SUS, através da 

importação do arquivo de dados disponibilizado pelo SIGTAP/DATASUS. 

(http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/download.jsp). 

 Permitir a importação do cadastro de unidades de saúde, filtrando por município ou 

estado da federação, através do arquivo de dados disponibilizado pelo 

CNES/DATASUS. 

(http://cnes.datasus.gov.br/Mod_DownLoad_Cnes_Validos.asp?ftp=ftp).  
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 Possuir relatórios para o gerenciamento da fila eletrônica de pacientes, como: Oferta de 

vagas, a relação de pacientes da fila e os comprovantes para ser entregues aos 

pacientes. 

 Possuir relatórios para o gerenciamento dos agendamentos de pacientes, como: 

Relação e cotas de procedimentos disponíveis, procedimentos requisitados, relação de 

agendados por status, por unidade solicitante, relação de escalas, impedimentos e 

vagas para atendimento. 

 Possuir relatórios para o gerenciamento do mapa de atendimento dos profissionais de 

acordo com o montante agendado para as unidades, permitindo a visualização desses 

relatórios por diversos filtros. 

 Possuir relatórios para o gerenciamento dos perfis dos pacientes atendidos nas 

unidades de saúde. 

 Possuir relatórios para o gerenciamento da produção das unidades, como: Produção 

das unidades prestadoras, mapa de pessoas atendidas, histórico de agendamento por 

município e produção com referências intermunicipais. 

  Possuir relatórios de faturamento das rotinas de BPA. 

  Possuir relatórios para o gerenciamento de custo das unidades de saúde. 

  Possuir relatório para gerenciamento das auditorias realizadas nas requisições e 

realização de procedimentos. 

  Possuir relatórios para o gerenciamento das operações realizadas no sistema, como: 

Quantidade de encaminhamentos feitos para as filas, quantidade de agendamentos por 

mês, dia e hora, relação de usuários/operadores do sistema e quantidade de 

agendamentos realizados pelos dos usuários/operadores. 

 Emitir etiqueta de identificação do paciente com código de barras. 

 Emitir cartão de saúde personalizado. 

 Emitir prontuário do paciente permitindo a impressão do mesmo de forma completa ou 

resumido. 

 Permitir a geração do arquivo magnético para exportação do BPA – Consolidado, 

consolidando toda a produção da unidade de saúde, na competência. 
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 Permitir a geração do arquivo para exportação do BPA – Individualizado, 

consolidando toda a produção da unidade de saúde, na competência. 

 Permitir a geração do arquivo para exportação do BPA Unificado, consolidando toda a 

produção das unidades de saúde, na competência. 

 Permitir a geração do arquivo para exportação do APAC, consolidando toda a 

produção da unidade de saúde, na competência. 

 Permitir a geração do arquivo para exportação do FPO, consolidando toda a produção 

da unidade de saúde, na competência. 

 Permitir a geração do arquivo para exportação do HIPERDIA, consolidando toda a 

produção da unidade de saúde, na competência. 

 Permitir a geração do arquivo para exportação do e-SUS. 

 

1.2.17 Sistema Integrado de Urgência e Emergência 

 Possuir cadastro simplificado para pacientes em admissão no pronto atendimento com 

os seguintes dados: Nome, nome da mãe e do pai, data de nascimento, sexo, estado 

civil, CPF, RG CNS e endereço (logradouro, número, complemento, bairro, ponto de 

referência, CEP, cidade, estado, e-mail), dando celeridade ao processo de identificação 

do paciente. 

 Permitir o cadastro estruturado das clínicas, identificando o tipo de clínica, os 

equipamentos dentro do ambiente, o profissional responsável, as restrições quanto a 

faixa etária e sexo para atendimento, além do centro de custo em que a mesma está 

inserida dentro da unidade de saúde. 

 Permitir o cadastro estruturado das enfermarias, com a identificação, a localização, o 

tipo de higienização e o tempo previsto para essa limpeza, o período de utilização para 

o agendamento da sala, as horas prevista de utilização da mesma, os leitos existentes 

para cada sexo ou ambos, além da clínica que a mesma está inserida dentro da unidade 

de saúde. 
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 Permitir o cadastro de locais de atendimento dentro das unidades de saúde, como: 

Consultórios, recepções, triagem, sala de curativo, etc.  

 Permitir o cadastro de cores que serão utilizadas nos protocolos de classificação de 

risco, definido o tempo para o atendimento, o tempo para que o profissional seja 

alertado da demora para o atendimento do paciente e a prioridade de atendimento para 

cada cor, além de observações quanto ao parâmetro de cor. 

 Permitir o cadastro dos tipos de leito que serão vinculados aos leitos dentro de cada 

enfermaria. 

 Permitir o cadastro de tipos e ocorrência, que serão utilizados para identificação da 

ocorrência do SAMU. 

 Permitir o cadastro de tipo de transporte, identificando se é um tipo de transporte que 

pode ou não ser utilizado pelo SAMU ou é apenas para outras finalidades. 

 Permitir o cadastro de veículos (ambulâncias) com as identificações do veículo, como: 

Placa, ano de fabricação, marca/modelo, tipo, cor predominante, foto e categoria 

(Municipal ou Locado). 

 Possibilitar a identificação do usuário/operador quando o mesmo for um TARM. 

 Permitir o cadastro de tipos de impedimento, que podem ser utilizados para especificar 

o impedimento de agenda ou se sala de cirurgia. 

 Possuir rotina específica para o registro dos tele atendimentos (192) pelos TARM, 

determinado a necessidade de intervenção médica ou definindo a situação da chamada, 

como: Interrompida, orientação do técnico ou do médico, ou se foi trote.  

 Possibilitar o envio do atendimento realizado pelo TRAM para o médico 

intervencionista, para que o mesmo proceda com as orientações via telefone para a 

pessoa que fez a ligação e/ou para equipe do SAMU quando já estiver no local da 

ocorrência. 

 Possuir rotina para a gestão das ambulâncias, no caso de uma intervenção médica no 

atendimento, o mesmo poderá selecionar as viaturas necessárias para atender a 

ocorrência. O sistema alerta se o veículo se encontra ou não na base. 
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 Permitir o acompanhamento cronológico da viatura desde a saída da mesma até o seu 

retorno a central. 

 Possibilitar a definição de prioridade para cada atendimento que houve a participação 

do médico intervencionista. 

 Permitir anexar documentos que foram gerados durante o atendimento ao chamado, 

dos trabalhos realizados no local do evento. 

 Permitir vincular mais de um tele atendimento a uma mesma intervenção, quando se 

tratar da mesma ocorrência. 

 Possuir rotina para a adição de procedimentos realizados durante o atendimento, para 

que seja feito o faturamento dos procedimentos executados pela equipe do SAMU. 

 Possuir rotina para atendimento pré-hospitalar, identificando a procedência do paciente 

quando o mesmo for conduzido pelo SAMU, além da identificação da equipe que 

prestou os primeiros socorros e os procedimentos que foram realizados antes da 

admissão do mesmo na unidade. 

 Possuir rotina para gerenciamento das ambulâncias, identificando os locais das 

ocorrências em que as mesmas foram dirigidas, filtrado por município. 

 Permitir o gerenciamento das escalas de plantonistas, com datas e horários, permitindo 

visualizar se o plantão já foi encerrado, registar a presença do profissional e consultar o 

histórico de plantões. 

 Permitir o registro das equipes médicas, identificando o responsável, os membros da 

equipe e atribuindo um nome para cada equipe. 

 Permitir o registro de falta do profissional de saúde, informando o motivo e o período 

da ausência do mesmo. 

 Possuir rotina especifica para o encaminhamento dos pacientes admitidos na unidade, 

podendo direcionar o mesmo para a classificação de risco ou diretamente para o 

atendimento com o médico. 

 Possuir rotina com mapa de atendimento de todos os pacientes encaminhados para a 

classificação de risco, para que os profissionais do setor possam realizar a chamada e 

direcionamento do paciente dentro da unidade.  
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 Possuir rotina para a configuração do protocolo de classificação de risco utilizado no 

processo de acolhimento do paciente, identificando os sintomas e queixas, os sinais 

vitais e a escala de dor, atribuindo uma cor para cada tipo ou intervalor de dados do 

protocolo. 

 Possuir rotina especifica para a realização do acolhimento e classificação de risco do 

paciente, utilizando protocolo de classificação previamente definido, orientando o 

resultado de forma automatizada, conforme os critérios do protocolo que está sendo 

utilizado no momento da avaliação. 

 Possuir rotina especifica para o encaminhamento dos pacientes triados na unidade, 

direcionando os mesmos para o atendimento com o médico ou para a assistência 

social. 

 Possuir rotina que permite a reclassificação do paciente, quando houver alteração de 

sintomas/queixas apresentadas, alteração de sinais vitais ou diferente percepção por 

parte do profissional que realiza a classificação de risco. 

 Permitir a consulta de todo o histórico de classificação de risco a qual o paciente foi 

submetido. 

 Possuir mapa (painel informativo) com todos os pacientes que foram classificados, 

informando os encaminhamentos feitos para cada um. 

 Possuir rotina com mapa de atendimento de todos os pacientes encaminhados para a 

assistência social, para que os profissionais do setor possam realizar a chamada e 

direcionamento do paciente dentro da unidade. 

 Possuir rotina para o registro da avaliação do paciente assistido pelo assistente social. 

 Possuir o conceito de central de regulação de leitos por unidade única reguladora ou 

por macro ou microrregião. 

 Permitir a configuração de semanas de antecedência para automatização das escalas de 

atendimento e das salas de cirurgia. 

 Possuir parâmetro para determinar o tempo de utilização das salas de cirurgia. 

 Permitir a adição de procedimentos da tabela vigente que o profissional pode realizar 

na unidade. 
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 Permitir a consulta ao histórico de agendamento cirúrgico do paciente, antes de realizar 

um novo agendamento. 

 Possuir rotina de agendamento de sala para a realização de procedimento cirúrgico, 

definindo a cirurgia primária e secundária, a equipe cirúrgica e o tipo de clínica a ser 

utilizado, o anestesista, o tipo de entrada e a duração prevista da internação. 

 Permitir a criação de impedimento de sala, informando o tipo de impedimento, o 

período, e o intervalo de horas, e possibilitando inúmeras formas de bloqueio da sala, 

por unidade, por clínica e por enfermaria (sala). Evitando que seja feito um 

agendamento quando não houver condições para a disponibilização da sala.  

 Possuir rotina para realizar o reagendamento da sala cirúrgica. 

 Possuir rotina que permite a fácil localização do histórico de agendamento cirúrgico, 

permitindo o bloqueio de algum, desde que o usuário/operador tenha permissão para 

tal e que informe o motivo do bloqueio. 

 Permitir a fácil localização de todos os agendamentos de sala que foram cancelados 

pelo prestador ou bloqueados pelas centrais de leitos. 

 Possuir rotina para o registro cirúrgico com a coleta de todas as informações referente 

a internação, como: Dados cirúrgicos (Posição, método terapêutico, tipo e detalhes da 

anestesia, intercorrências e recomendações), medicamentos utilizados e procedimentos 

realizados durante a internação. 

 Possibilitar o registro de informações referente ao estado se saúde do paciente ao entrar 

na sala cirúrgica, eventuais motivos de atraso, cancelamento ou bloqueio da cirurgia, a 

data de início e fim da cirurgia e o estado do paciente ao sair, permitindo ainda definir 

que o destino do paciente (RPA, óbito, transferência, nova cirurgia, etc.) 

 Permitir a consulta do mapa cirúrgico dentro da unidade para orientação dos recursos e 

procedimentos externo (ao atendimento), filtrando por unidade, clínica, sala, médico 

solicitante, situação e data de atendimento. 

 Permitir a consulta do mapa de paciente encaminhados para RPA dentro da unidade. 

 Possuir rotina para o registro de pacientes em recuperação pós-anestésica, coletando 

todas as informações relativas a evolução do paciente durante o pós-operatório. 
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 Possuir rotina de observação clínica para os pacientes que aguardam liberação. 

 Possuir a consulta ao mapa de pacientes que estão em observação. 

 Permitir a consulta ao mapa de atendimento cirúrgico, exibindo todos os agendamentos 

da unidade, por profissional, turno de atendimento e a data da escala. 

 Possuir rotina para a emissão do laudo médico de AIH, identificando os laudos que 

foram criticados, aprovados e rejeitados. 

 Possuir rotina especifica para a criação de modelos de declarações de responsabilidade, 

criando um repositório de termos para serem usados em diversas situações, conforme 

necessidade da unidade hospitalar. 

 Possuir rotina para emissão do termo de responsabilidade, utilizado modelo de 

declarações pré-configuradas, agilizando e padronizado os registros de declarações. 

 Possuir rotina de pré internação do paciente, coletando os dados do paciente e do 

responsável, permitindo a qualquer momento realizar a internação do mesmo. 

 Possuir rotina especifica para o acompanhamento da internação do paciente, reunindo 

informações para o faturamento das AIHs. 

 Possuir rotina para o controle de visitas a paciente internados, conforme parâmetro 

definido para cada internação. 

 Possuir rotina de validação do leito, de acordo com os critérios de compatibilidade do 

leito quando ao sexo e faixa etária do paciente. 

 Permitir a coleta de informações necessárias para o faturamento de AIH quando o 

motivo da internação for por acidente de trabalho, esterilização, colocação de OPM ou 

por motivo de parto. 

 Permitir a consulta ao histórico de internações do paciente, ao histórico cirúrgico e ao 

histórico de entradas no pronto atendimento. 

 Permitir o registro dos dados da solicitação de liberação do paciente da internação. 

 Possuir rotina para a transferência do paciente de leito, permitindo selecionar a clínica, 

a enfermaria e o novo leito. 
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 Possuir rotina para o registro de alta do paciente, informando o motivo da alta, as 

condições do paciente, os dados do responsável pela alta médica e o sumário da alta, 

permitindo ainda a consulta aos procedimentos realizado durante o período que o 

mesmo esteve internado. 

 Permitir a identificação da CID-10, no caso de alta realizadas por motivo de óbito, 

podendo ser diferente da CID-10 que motivou a internação. 

 Permitir a consulta a histórico de altas de pacientes dentro de cada unidade de saúde, 

permitindo o filtro por unidade, médico responsável pela internação ou pela alta, por 

motivo de alta, por diagnóstico definido na alta ou por período. 

 Possuir rotina para o gerenciamento dos leitos, identificando os leitos que estão 

ocupados, disponíveis, em manutenção, em higienização, reservado, em obras, ativos 

ou inativo, permitindo ainda saber qual a previsão para a liberação do mesmo e quem 

está ocupando. 

 Possuir rotina que permite a realização de reservas de leito para uma data especifica, 

mesmo que o mesmo esteja ocupado no momento da realização da reserva, evitado que 

o mesmo seja ocupado novamente. 

 Possuir rotina especifica para a realização de baixa dos atendimentos realizados no 

pronto atendimento, através do BAM que é gerado para cada admissão. 

 Possuir rotina para validar o tipo do procedimento que será baixando, requerendo a 

CID-10 quando o mesmo for do tipo individualizado. 

 Permitir a adição de mais procedimentos no momento de realização da baixa, 

informando o procedimento, a quantidade realizada, a CID-10, o profissional de saúde 

que executou o procedimento e a sua habilitação, respeitando os critérios de 

compatibilidade da tabela de procedimentos. 

 Possuir rotina especifica para a realização de baixa do agendamento realizado, 

identificando o agendamento através do número do BAM a partir da leitura óptica do 

código de barras gerado no comprovante de admissão, permitindo a definição da 

situação como efetuado, cancelado ou paciente faltou. 
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 Permitir a importação dos dados, com o retorno das AIHs que foram informadas para 

análise, através do e-Autorizador do DATASUS. 

 Possuir relatórios estatísticos para a gestão dos tele atendimentos recebidos pelo 192 

do SAMU. 

 Possuir relatórios estatísticos das intervenções realizadas nos atendimentos recebidos 

pelo 192 onde houve apoio de outros órgãos, como: PRF, Bombeiro e PM. 

 Possuir relatórios gerenciais para a análise das intervenções realizadas e de 

atendimentos por unidades móveis. 

 Possuir relatório estatístico para análise das ocorrências de CID por bairro ou 

localidade. 

 Emitir a ficha de admissão do paciente na urgência/emergência da unidade. 

 Emitir a relação de plantonistas em cada unidade de saúde, por período. 

 Possuir relatórios estatísticos dos atendimentos realizados pela unidade, conforme 

critérios de tempo de atendimento definido no protocolo de classificação de risco. 

 Emitir o extrato cirúrgico de cada internação cirúrgica realizada. 

 Emitir mapa de atendimento cirúrgico. 

 Emitir relatório com os principais problemas nas agendas de cirurgia. 

 Emitir a ficha de internação hospitalar. 

 Emitir laudo médico de autorização de internação hospitalar. 

 Possuir relatório gráficos com o mapa de leitos de cada unidade, permitindo uma visão 

clara e exata das condições de hotelaria da rede hospitalar. 

 Possuir relatórios para análise dos leitos no que diz respeito ao histórico de ocupações, 

quais foram os ocupantes e o período de estadia de cada paciente, fornecendo 

informações para o CCIH. 

 Emitir o plano de cuidado do paciente, criado pela enfermagem. 

 Possuir relatórios para o gerenciamento das internações, quantidade de altas, do tempo 

médio de internação e taxas de ocupação nas enfermarias, reunindo informações para o 

censo hospitalar. 
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 Possuir relatório gerencial das visitas realizadas aos pacientes. 

 Emitir o sumário de alta do paciente. 

 Emitir a declaração de óbito quando a paciente falecer durante a internação e esse for o 

motivo de alta do mesmo. 

 Possuir relatórios para o gerenciamento da produção das unidades, como: Produção 

das unidades prestadoras, mapa de pessoas atendidas, histórico de agendamento por 

município e produção com referências intermunicipais. 

 Possuir relatórios gerenciais de custo com internações, gastos com cada unidade, 

centro de custo, clínicas e enfermarias, assim como o custo com cada paciente dentro 

da unidade. 

 Emitir o demonstrativo de internação, com o extrato de todos os procedimentos 

realizados durante a internação. 

 

1.2.18 Sistema Integrado de Prontuário Eletrônico do Paciente 

 Permitir o cadastro de locais dentro das unidades de saúde, como: Consultórios, 

recepções, triagem, sala de curativo, etc. 

 Permitir o cadastro de profissionais de saúde, compatível com o CNES, com o registro 

das habilitações dos mesmos e os respectivos vínculos com as unidades de saúde. 

 Permitir a criação de kits de materiais/medicamentos e de equipamentos que o 

profissional mais utiliza durante os atendimentos. 

 Permitir a criação de textos que serão inseridos em campos específicos, através de 

teclas de atalho configurado no cadastro individual de cada profissional, agilizando o 

processo de digitação de informações. 

 Permitir o cadastro de alergias, seu tipo e o grau de severidade. 

 Permitir o cadastro de avaliação da saúde bucal. 

 Permitir o cadastro de programas de saúde, aos quais os profissionais podem estar 

vinculados. 

 Permitir o cadastro de termos e declarações. 
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 Permitir o cadastro de vacina, com a sigla e o código no API, informando a forma de 

aplicação, o procedimento executado na aplicação, a faixa etária e dados do lote. 

 Possuir mapa (painel informativo) com todos os pacientes agendados, informando os 

encaminhamentos feitos para cada um. 

 Possuir rotina com mapa de atendimento de todos os pacientes agendados para uma 

determinada data, para que os profissionais do setor possam realizar a chamada.  

 Permitir registrar a hora de chegada do paciente na unidade, permitindo alterar a ordem 

de atendimento conforme critérios para prioridade. 

 Possuir rotina de atendimento clínico, onde o médico pode informar anamnese, 

antecedentes do paciente, utilizar protocolo de atendimento, informar o grupo de 

atendimento, o tipo de atendimento e o caráter de atendimento. 

 Possuir rotina que permite ao médico informar o diagnóstico conforme a CID-10, 

identificando a afecção principal do paciente e registrando sinais, sintomas e outras 

observações. 

 Possuir rotina para informar os procedimentos realizados e os medicamentos utilizados 

durante o atendimento. Possibilitando utilizar prescrever medicamentos e exames do 

protocolo de atendimento. 

 Possuir rotina que permite ao profissional lançar requisição de procedimentos, emitir 

laudos de AIH, APAC e laudo de TFD. 

 Possuir rotina que permite o médico ou ao enfermeiro, informar a evolução do paciente 

em campos específicos. 

 Possuir rotina de prescrição médica, permitindo consulta, em tempo real, ao estoque 

das farmácias. 

 Possuir rotina de atendimento odontológico, para registro da saúde bucal do paciente, 

identificando os riscos bucais e realizando a conduta/plano de cuidado, permitindo 

ainda informar se o tratamento já foi realizado. 

 Possuir rotina para utilização do odontograma (gráfico), permitindo ao profissional 

realizar marcação e anotações em cada parte do dente, se o paciente utiliza aparelho ou 
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alguma prótese, assim como, informar os procedimentos realizados durante o 

atendimento. 

 Possuir rotina para utilização do periograma (gráfico), permitindo ao profissional 

realizar marcação e anotações em cada cavidade bucal, informando os procedimentos 

realizados durante o atendimento.  

 Possuir rotina para o registro de pacientes do grupo de atenção aos hipertensos e/ou 

diabéticos, com o registro de dados clínicos, complicações, fatores de risco e os 

medicamentos utilizados no tratamento, quando houver. 

 Possuir rotina especifica para atendimento de pacientes do HIPERDIA, com o registro 

de dados da verificação da pressão arterial, da altura e peso e da glicemia (capilar ou 

plasmática), das intercorrências desde a última consulta realizada pelo paciente e do 

tratamento atual. 

 Possuir rotina para o registro de pacientes do grupo de gestantes, com o registro de 

dados da última menstruação, a data provável do parto, medições de altura e peso, 

altura uterina, das patologias, e o estado da gestação. 

 Possuir rotina para o registro das informações do parto e do recém-nascido, quando o 

parto for realizado. 

 Possuir rotina para o registro da interrupção do acompanhamento da gestação, 

informando os motivos da interrupção. 

 Possuir rotina para a emissão do laudo médico de AIH, identificando os laudos que 

foram criticados, aprovados e rejeitados. 

 Possuir rotina para a emissão do laudo médico de APAC. 

 Possuir rotina especifica para a criação de modelos de declarações de responsabilidade, 

criando um repositório de termos para serem usados em diversas situações, conforme 

necessidade da unidade hospitalar. 

 Possuir rotina para emissão do termo de responsabilidade, utilizado modelo de 

declarações pré-configuradas, agilizando e padronizado os registros de declarações. 

 Possuir rotinas específicas para medições biomédicas, como: Altura e peso, escala de 

dor, FC, FR, PA (Sistólica e Diastólica), SPO2 e temperatura. 
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 Possuir rotina especifica no PEP para visualização do histórico de atendimento do 

paciente, com a junção de dados dos agendamentos, histórico cirúrgico, entradas no 

pronto atendimento, histórico de internações e classificações de risco, emissões de 

resultados de exames, de laudos médicos de AIH, laudos de APAC e de TFD. 

 Possuir rotina especifica no PEP para visualização do histórico de prescrição e 

dispensação de medicamentos para o paciente. 

 Possuir rotina integrada no PEP para registro e manutenção do histórico da condição 

atual do paciente, com as seguintes informações: Dada do ocorrido, diagnóstico, 

problema principal e secundário, história e situação da condição atual. 

 Possuir rotina integrada ao PEP para registro e manutenção do histórico de 

indicadores, com as seguintes informações: Tipo, o valor informado e os índices de 

referência. 

 Possuir rotina integrada ao PEP para registro e manutenção da história social, história 

pregressa e o histórico familiar do paciente. 

 Possuir rotina integrada ao PEP para o registro e manutenção do histórico de alergias, 

determinando as substâncias e a severidade, de aplicação de vacinas e dos antecedentes 

pessoais e familiares do paciente. 

 Possuir rotina para vincular prontuários antigos, assim como os prontuários físicos que 

o paciente tenha nas unidades e demais documentos, ao prontuário eletrônico do 

mesmo. 

 Possuir rotina para unificar todos os volumes de prontuários físicos do paciente, 

atrelando ao PEP do mesmo, permitindo ao profissional consultar todos os volumes 

contidos no arquivo do SAME de qualquer unidade da rede. 

 Possuir rotina de controle da movimentação do prontuário físico do paciente, 

identificando o local de origem e o local onde o mesmo se encontra, assim como o 

responsável pela liberação e pela guarda do documento. 

 Possuir rotina de mapa de atendimento do SAME, para visualização dos pacientes do 

ambulatório, urgência/emergência e da internação, permitindo identificar através do 

PEP quais são os prontuários físicos vinculado ao paciente. 
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 Permitir a consulta ao histórico de dispensação de medicamentos. 

 Possuir rotina para aplicação de vacina, informando a dose e o lote utilizado. 

 Possuir rotina para registro de protocolo de atendimento dos profissionais, informando 

a descrição do protocolo, seu objetivo/diagnóstico, a conduta, e as instruções ao 

paciente, assim como, os procedimentos que devem ser requisitados e os 

medicamentos de devem ser prescritos, para melhor avaliação do caso. 

 Possuir relatórios para o gerenciamento do mapa de atendimento dos profissionais de 

acordo com o montante agendado para as unidades, permitindo a visualização desses 

relatórios por diversos filtros. 

 Emitir atestado médico. 

 Emitir receita médica. 

 Emitir histórico das prescrições. 

 Possuir relatório de gravidez na adolescência. 

 Possuir relatório para acompanhamento de pacientes hipertensos e diabéticos. 

 Possuir relatório de dispensação de medicamento. 

 Possuir relatórios gráficos para gerenciamento de pacientes com sobrepeso e/ou 

obesidade. 

 Possuir relatórios gráficos para gerenciamento de pacientes sedentários. 

 Possuir relatórios gráficos para gerenciamento de usuários de tabaco. 

 Possuir relatórios para o gerenciamento dos perfis dos pacientes atendidos nas 

unidades de saúde. 

 Emitir prontuário do paciente de forma completa ou resumido. 

 

1.2.19 Sistema Integrado de Tratamento Fora do Domicílio 

 Permitir o registro da assinatura digital (scanner) do profissional, para impressão de 

documentos específicos, com a utilização da assinatura eletrônica, como: Laudo 

Médico para TFD. 
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 Permitir o cadastro de tipo de transporte, definindo a lotação máxima e identificando 

se é um tipo de transporte que pode ou não ser utilizado pelo TFD ou para outras 

finalidades. 

 Permitir o cadastro de transporte com as identificações do veículo, como: placa, ano de 

fabricação, marca/modelo, tipo, cor predominante, foto e categoria (Municipal ou 

Locado). 

 Permitir o cadastro de linhas para criação dos roteiros de viagens, como informações 

como: Nome da linha, o transporte a ser utilizado, duração, distância e valor da 

viagem, além da descrição completa do roteiro da viagem. 

 Permitir o cadastro de escala, com a definição do dia, horário, a linha e o motorista 

responsável, possibilitando ainda ativar ou inativar uma linha de transporte. 

 Permitir o cadastro de bancos e suas respectivas agências bancárias. 

 Permitir o cadastro de competência de trabalho, para delimitar o período 

correspondente de cada ciclo de produção/atividade. 

 Permitir configurar os dias e horário que os usuários/operadores podem acessar o 

sistema. 

 Permitir a configuração de semanas de antecedência para automatização das escalas de 

transporte. 

 Possuir rotina especifica para a criação de modelos de declarações de responsabilidade, 

criando um repositório de termos para serem usados em diversas situações, conforme 

necessidade da unidade de TFD. 

 Permitir o lançamento do laudo médico para a autorização do tratamento fora do 

domicilio, conforme modelo disponibilizado pelo DATASUS/MS. 

 Permitir anexar documentos a cada laudo de TFD que o paciente tenha. 

 Permitir a consulta ao histórico de viagens realizadas pelo paciente/cliente, vinculado 

aos laudos de TFD emitido em nome do mesmo. 

 Possuir rotina para emissão do termo de responsabilidade, utilizando modelo de 

declarações pré-configuradas, agilizando e padronizado os registros de declarações. 
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 Possuir rotina para registrar todas as viagens realizadas pelo paciente, identificando o 

município de destino, data da viagem, transporte utilizado, e se existe pendência 

financeira da viagem. 

 Possuir rotina especifica para a prestação de contas de cada viagem realizado, 

permitindo realizar o levantamento de custo de cada viagem, assim como os custos do 

suporte dado ao tratamento que o paciente/cliente foi submetido. 

 Permitir a consulta ao histórico de viagem do paciente, para cada tratamento, conforme 

o laudo que originou a necessidade de tratamento em outra localidade. 

 Possuir rotina especifica para relacionar os pacientes que realizam tratamento 

contínuo, informado o procedimento e os dias da semana que os mesmos devem se 

submeter ao tratamento, permitindo ainda ativar ou inativar um paciente da relação. 

 Possuir rotina para o lançamento das solicitações de viagem para a realização de 

procedimentos fora do domicílio, permitindo a visualização do histórico de solicitação 

do paciente. 

 Possuir rotina especifica para a pesquisa de escalas disponíveis (com vagas) de acordo 

com os critérios definidos na criação das escalas, linhas e capacidade de acomodação 

nos transportes, considerando a quantidade de semanas de antecedência para o 

agendamento de transporte. 

 Possuir rotina para validar a quantidade de assentos em cada transporte, considerando 

os acompanhantes do paciente\cliente, quando recomendado pelo médico. 

 Possuir rotina para validação automática de dupla marcação, evitando a realização do 

agendamento da viagem quando já houver um agendamento anterior para o paciente 

para o mesmo transporte, na mesma linha. 

 Permitir o registro posterior dos procedimentos realizados, conforme os procedimentos 

requisitados na solicitação da viagem. 

 Possuir rotina para realizar a baixa do agendamento da solicitação, definido a situação 

como: Não efetuado, efetuado, cancelado ou paciente faltou. Informando a data e o 

motivo da baixa. 
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 Possuir rotina para consultar as agendas de viagens, com a relação dos passageiros, a 

data e o horário de partida e o motorista responsável, além da consulta ao histórico de 

viagens realizadas. 

RELATÓRIOS 

 Possuir relatórios para o gerenciamento dos pacientes que fazem viagens periódicas 

para fora do domicílio. 

 Emitir o mapa de viagem para cada motorista. 

 Possuir relatórios para o gerenciamento de custo das viagens realizadas para as 

unidades de saúde de destino (executoras). 

 Emitir o Laudo Médico para TFD. 

 

1.2.20 Sistema Integrado de Laboratório 

 Permitir o cadastro da bancada de exame, vinculando a bancada a uma unidade, a uma 

área, a um setor e cadastrando um nome de cada bancada laboratorial.  

 Permitir o cadastro de material que será utilizado pelos laboratórios. 

 Permitir o cadastro dos postos de coleta, vinculando a uma unidade de saúde, 

sinalizando se o posto é móvel ou não. 

 Permitir o cadastro dos setores em cada laboratório, vinculando cada setor a um 

laboratório. 

 Permitir o cadastro de valores de referência que será utilizado para cada procedimento, 

permitindo definir o intervalo de valor esperado nos resultados de exames 

laboratoriais. 

 Permitir o cadastro de metodologias definindo o tipo e a descrição. 

 Permitir o cadastro de parasitas, inicialmente cadastrando o grupo parasitológico e 

posteriormente cadastrando o parasita vinculando o mesmo a um grupo. 

 Possuir rotina que permite emitir etiqueta de identificação de material no cadastro de 

paciente/usuário SUS. 
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 Possuir rotina especifica que permite o registro de assinatura digital para cada 

profissional de saúde. 

  Possuir rotina que permite a criação de textos, que serão utilizados em campos 

específicos que serão obtidos através de atalhos do teclado. 

  Possuir rotina que permite a restrição de procedimentos para um grupo específico, é 

necessário selecionar apenas o procedimento e o grupo de usuários. 

 Permitir a rotina de inserção de solicitação de exame, definindo a unidade e o 

profissional solicitante, qual a unidade executora, o tipo de solicitação e a possível data 

de entrega do exame. Essa rotina gera um comprovante dessa solicitação. Essa rotina 

permite que seja vinculado mais de um exame para essa solicitação. 

 Possuir rotina que elenca os exames que foram realizados ou marcados, por paciente 

em um posto de coleta específico. 

 Possuir rotina que permite receber amostra de coleta, a partir da identificação por 

código de barras via leitor biométrico. 

 Possuir rotina de consulta a um mapa laboratorial, podendo filtrar a consulta por: 

laboratório, setor, bancada ou situação. Essa rotina permite identificar quais 

solicitações são de rotina, de urgência e de emergência agrupando-as por cor. É 

possível imprimir esse mapa laboratorial. 

 Permitir a rotina de inserção de resultado de exames, inserindo de forma distinta 

exames de sangue, de urina, bioquímicos e imunológicos assim como outros exames, 

conforme os procedimentos solicitados. 

  Possuir rotinas para conversão dos valores encontrados em cada amostra para valores 

definidos dentro dos intervalos de referência. 

  Possuir rotina para validação de resultados de exames para babes prematuros, 

considerando os valores de referência específicos para essa faixa. 

  Permitir o lançamento de resultados de exames sanguíneos e exames de urianálise, 

com valor de referência pré-definido para cada tipo de amostra. 
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  Permitir o lançamento de amostra parasitológica, detalhando a 1ª, 2ª e 3ª amostra, com 

metodologia específica para cada uma, identificando o grupo parasitológico e o 

parasita encontrado, além de poder realizar observações em cada amostragem. 

  Permitir o lançamento de amostra parasitológica, podendo utilizar os métodos de 

pesquisa: S. Mansoni, sangue oculto e gordura fecal, com seus respectivos resultados e 

método específico. 

 Permitir a definição do resultado, valor normal, valor aceitável, valor aumentado e 

observação, para procedimentos bioquímicos, imunológicos e outros. 

 Permitir que o profissional responsável possa assinar o resultado de exame de forma 

eletrônica, para que o mesmo possa ser disponibilizado para o paciente. 

 Possuir uma rotina específica para o registro de resultados de exames de imagem, 

inserindo o setor de análise, profissional responsável, com assinatura eletrônica ou não, 

qual o técnico responsável, o laudo do exame, possibilitando a impressão do mesmo. 

 Possuir rotina especifica para registrar a entrega de laudo dos exames. Essa rotina 

sinaliza através de cores, quais os exames já foram entregues e quais estão atrasados. É 

possível fazer uma busca nos exames através dos filtros de unidade solicitante, código 

da solicitação, laboratório, código do resultado, data da solicitação, data prevista para 

entrega e situação. 

RELATÓRIOS 

 Permitir impressão do mapa laboratorial tendo como filtro laboratório, bancada, setor e 

situação. 

 Permitir impressão do resultado de exames e exame de imagem, filtrando pelo número 

do exame. 

 Possuir impressão de relação de exames solicitados, sendo filtrado por procedimento, 

unidade solicitante e período. 

 Possuir impressão de relação de exames solicitados por paciente, sendo filtrado por 

procedimento, unidade solicitante e período. 

 Possuir impressão de relação mensal de exames solicitados, sendo filtrado por período 

de ano e período mensal. 
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 Possuir relatório que permite geração da relação de perfil epidemiológico de 

enteroparasitoses, podendo filtrar por unidade solicitante, período e faixa etária. 

 

Obs: Os sistemas solicitados no objeto descritos nos itens 1.2.1 ao item 1.2.20. deverão 

atender integralmente aos requisitos de tecnologia descritos no item 1.1.  

 

1.2.21 MÓDULO DE BUSINESS INTELLIGENCE (BI) DE FOLHA DE PAGAMENTO 

Os Requisitos Gerais de Tecnologia e de segurança (1.1) se aplicam a TODOS os sistemas, 

EXCETO, pela natureza técnica do produto, aos Módulos de BI de Folha de pagamento e BI de 

Saúde descritos nos itens 1.2.21 e 1.2.22, por tratar-se de outro tipo de ferramenta. 

 Executar o processo de ETL (Extração, transformação e carga) em horários agendados 

previamente de forma automática, sem a interferência humana a partir de um serviço 

de servidor;  

 Permitir realizar busca associativa, proporcionando respostas rápidas por todas as 

tabelas de negócio relacionadas;  

 Permitir a consolidação dos dados de diversas fontes de dados dentro do escopo do 

negócio, inclusive de formatos diferentes, em uma única visão.  

 Permitir aplicar filtros de dimensões de forma interativa por todos os dados 

consolidados em diversas abas de uma visão;  

 Permitir limpar de só vez, em uma única operação, todos os filtros aplicados;  

 Permitir limpar, de forma seletiva, os filtros aplicados;  

 Permitir inverter a seleção de um filtro, ou de um conjunto de filtros, para os filtros 

excluídos;  

 Permitir imprimir os gráficos e tabelas extraídos em formato html;  

 Permitir exportar os dados dos gráficos e tabelas para o formato xls e csv;  

 Permitir realizar uma mudança de visualização do gráfico, de forma rápida, alternando 

entre os tipos de exibição em formato de barras ou pizza ou linha;  
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 Permitir maximizar e minimizar os gráficos na tela, facilitando a sua visualização e dos 

outros componentes; 

 Permitir filtrar um ou mais de um Órgão, Unidade, Centro de Custo, Tabela Salarial, 

Nível, Referência, Ocupação, Classe, Cargo, Regime, Situação do Cargo, Funcionário, 

Faixa Etária, Tempo de Serviço, Situação do Servidor, Motivo do Afastamento, 

Motivo do Desligamento, Logradouro de Residência, Bairro de Residência. 

 Possuir gráfico de linha ou barras que demonstra as admissões de servidores por mês e 

por ano; 

 Possuir gráfico de linha ou barras que demonstra as exonerações de servidores por mês 

e por ano; 

 Possuir gráfico de linha ou barras que demonstra as admissões versus as exonerações 

de servidores por mês e por ano; 

 Possuir gráfico de pizza ou barra que demonstra a quantidade de servidores por faixa 

de tempo de tempo de serviço; 

 Possuir gráfico de pizza ou barra que demonstra a quantidade de servidores por raça; 

 Possuir gráfico de pizza ou barra que demonstra a quantidade de servidores por sexo; 

 Possuir gráfico de pizza ou barra que demonstra a quantidade de servidores por tipo 

sanguíneo; 

 Possuir gráfico de pizza ou barra que demonstra a quantidade de servidores por bairro 

de residência; 

 Possuir gráfico de pizza ou barra que demonstra a quantidade de servidores por estado 

civil; 

 Possuir gráfico de pizza ou barra que demonstra a quantidade de servidores por 

deficiência; 

 Possuir gráficos de pizza ou barra que demonstra os valores brutos e líquidos da folha 

por cargos; 

 Possuir gráficos de pizza ou barra que demonstra os valores brutos e líquidos da folha 

por centro de custo; 
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 Possuir gráficos de pizza ou barra que demonstra os valores brutos e líquidos da folha 

por classe funcional; 

 Possuir gráficos de pizza ou barra que demonstra os valores brutos e líquidos da folha 

por eventos; 

 Possuir gráficos de pizza ou barra que demonstra os valores brutos e líquidos da folha 

por nível de cargos; 

 Possuir gráficos de pizza ou barra que demonstra os valores brutos e líquidos da folha 

por ocupação de cargos; 

 Possuir gráficos de pizza ou barra que demonstra os valores brutos e líquidos da folha 

por órgãos; 

 Possuir gráficos de pizza ou barra que demonstra os valores brutos e líquidos da folha 

por unidade executora; 

 Possuir gráficos de pizza ou barra que demonstra os valores brutos e líquidos da folha 

por referência de cargo; 

 Possuir gráficos de pizza ou barra que demonstra os valores brutos e líquidos da folha 

por regime de cargos; 

 Possuir gráficos de pizza ou barra que demonstra os valores brutos e líquidos da folha 

por tabela salarial do quadro funcional; 

 Possuir gráficos de pizza ou barra que demonstra os valores brutos e líquidos da folha 

por vínculo empregatício; 

 Possuir gráficos de pizza ou barra que demonstra o quantitativo de servidores do 

cadastro por cargos; 

 Possuir gráficos de pizza ou barra que demonstra o quantitativo de servidores do 

cadastro por centro de custo; 

 Possuir gráficos de pizza ou barra que demonstra o quantitativo de servidores do 

cadastro por classe funcional; 

 Possuir gráficos de pizza ou barra que demonstra o quantitativo de servidores do 

cadastro por eventos; 
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 Possuir gráficos de pizza ou barra que demonstra o quantitativo de servidores do 

cadastro por nível de cargos; 

 Possuir gráficos de pizza ou barra que o quantitativo de servidores do cadastro por 

ocupação de cargos; 

 Possuir gráficos de pizza ou barra que demonstra o quantitativo de servidores do 

cadastro por órgãos; 

 Possuir gráficos de pizza ou barra que demonstra os valores brutos e líquidos da folha 

por unidade executora; 

 Possuir gráficos de pizza ou barra que demonstra o quantitativo de servidores do 

cadastro por referência de cargo; 

 Possuir gráficos de pizza ou barra que demonstra o quantitativo de servidores do 

cadastro por regime de cargos; 

 Possuir gráficos de pizza ou barra que demonstra o quantitativo de servidores do 

cadastro por tabela salarial do quadro funcional; 

 Possuir gráficos de pizza ou barra que demonstra o quantitativo de servidores do 

cadastro por vínculo empregatício; 

 Possuir gráfico do Valor do Resumo dos proventos da folha por mês; 

 Possuir gráfico do Valor do Resumo dos proventos da folha por ano; 

 Possuir gráfico do Valor do Resumo dos descontos da folha por mês; 

 Possuir gráfico do Valor do Resumo dos descontos da folha por ano; 

 Possuir gráfico do Valor do Resumo Líquido da folha por mês; 

 Possuir gráfico do Valor do Resumo Líquido da folha por ano; 

 Possuir gráfico do Valor Médio Líquido da folha por mês; 

 Possuir gráfico do Valor Médio Líquido da folha por ano; 

 Possuir gráfico de barra ou linha da Evolução quantitativa do quadro funcional da 

folha por mês e ano; 

 Possuir gráfico de barra ou pizza dos valores de proventos de folha acumulados em 

ordem decrescente; 
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 Possuir gráfico de barra ou pizza dos valores de descontos de folha acumulados em 

ordem decrescente; 

 Possuir gráfico de Barra ou pizza de Valor dos Proventos de folha acumulados pagos 

por Conta bancária; 

 Possuir gráfico de Barra ou pizza de Valor dos Proventos de folha acumulados pagos 

por agência bancária; 

 Possuir gráfico de Barra ou pizza de Valor dos Proventos de folha acumulados pagos 

por instituição bancária; 

 Tabela do contracheque do funcionário por mês e ano contendo o código do evento, o 

nome do evento e seu valor pago, além do valor de FGTS, Base de Previdência 

Própria, Base de INSS, Base de IRRF e o total de proventos, descontos e líquido; 

 Possuir gráficos comparativos dos valores brutos e líquidos da folha e da quantidade 

de funcionários por todos os filtros disponíveis e por órgão, unidade, centro de custo, 

cargo, evento e regime; 

 Possuir gráfico em barra ou pizza dos motivos de afastamentos de servidores que mais 

ocorreram; 

 Possuir gráfico em barra ou pizza dos motivos de desligamentos de servidores que 

mais ocorreram; 

 Possuir gráfico de linhas com a evolução dos servidores por ano e vínculo 

empregatício; 

 Possuir gráfico de barras com o comparativo da quantidade de vagas disponíveis e a 

quantidade de vagas ocupadas por cargos e o seu saldo disponível; 

 Tabela dinâmica com o log de operação do sistema contendo o formulário manipulado, 

o usuário responsável pela manipulação, a data e hora da manipulação, o sistema, e a 

operação realizada (alteração, inclusão ou exclusão) e a chave da alteração; 

 Tabela dinâmica com as colunas de folha de pagamento: ano, mês, órgão, unidade, 

centro de custo, funcionário, cpf, sexo, idade, nome do pai, nome da mãe, dependente, 

data de admissão, data da movimentação funcional, data de nascimento do dependente, 

grau de parentesco, evento, regime, cargo, classe, nível, referência, situação, tempo de 
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serviço e com os valores de proventos, descontos, líquido e os quantitativos de 

funcionários e dependentes; 

 

1.2.22 MÓDULO DE BUSINESS INTELLIGENCE (BI) DE SAÚDE 

Os Requisitos Gerais de Tecnologia e de segurança (1.1) se aplicam a TODOS os sistemas, 

EXCETO, pela natureza técnica do produto, aos Módulos de BI de Folha de pagamento e BI 

de Saúde descritos nos itens 1.2.21 e 1.2.22, por tratar-se de outro tipo de ferramenta. 

 

 Possuir painel do pronto atendimento (urgência e emergência), com visões da quantidade 

de admissões por tipo, por trauma e por período, exibindo o total de admissões, a médica 

mensal de admissões e a quantidade de admissões no filtro aplicado. 

 Possuir painel da classificação de risco, com visões da classificação, tempo médio de 

espera para a classificação e quantidade de classificação de risco por sintoma/queixa. 

 Possuir painel de agendamento (regulação e marcação), com visões do perfil de demandas 

por serviço, as unidades que mais executam procedimentos e as que mais solicitam 

exames, exibindo o total de agendamentos, a médica mensal de agendamentos e a 

quantidade de agendamentos no filtro aplicado. 

 Possuir visão de agendamentos por período, de demandas com requisição e sem 

requisição (demanda espontânea). 

 Possuir visão de agendamentos por período de marcação, exibindo a produtividade no 

período selecionado. 

 Possuir visão de agendamentos por período, exibindo a produtividade por marcador. 

 Possuir painel de atendimento e diagnóstico (prontuário eletrônico), com visões dos 

atendimentos por especialidade, diagnóstico registrados, atendimentos por sexo e 

atendimentos por faixa etária. 

 Possuir visão com o quantitativo de atendimento por período e unidade de saúde. 

 Possuir painel de custo, com visões dos custos por unidade de saúde e por procedimentos 

realizados. 

 Possuir painel com o georreferenciamento das unidades de saúde da rede, com integração 

com o GOOGLE MAPS, permitindo identificar a unidade a sua localização exata. 

 Possuir painel com o georreferenciamento dos pacientes atendidos na rede de saúde, com 

integração com o GOOGLE MAPS, permitindo identificar a pessoa e seu domicílio. 

 Possuir rotina de tabela dinâmica – geral, permitindo a consulta de informações a partir de 

um conjunto extenso de dimensões de negócio predefinidas, associadas a expressões 

(processos) de serviço. 
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 Possuir rotina de tabela dinâmica – operações, permitindo a consulta de informações das 

transações (usuários) a partir de um conjunto de dimensões de operações predefinidas, 

associadas a expressões (processos) de serviço. 
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A N E X O - II 
MODELO DE CREDENCIAL 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2021 

 
(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ) 

 
(Local e data) ____________, ____ de _________ de 2021. 

  
CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
Ao 
Pregoeiro da Prefeitura Municipal 
Luís Eduardo Magalhães/BA 
 
 
Senhor Pregoeiro, 
 
 
Pela presente, designamos o Sr.(a) _______________________________________, 
portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________________, expedida pelo(a) 
_______________, para nos representar no processo licitatório relativo ao Pregão 
Presencial nº ___________, podendo o mesmo formular lances verbais à proposta escrita 
apresentada, quando convocado, e, ainda, rubricar documentos, renunciar o direito de 
recurso e apresentar impugnação a recursos, assinar atas, recorrer de decisões 
administrativas, enfim, praticar todos os atos inerentes à referida licitação. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Identificação e assinatura do outorgante 
 
 
(Obs.: é necessário o reconhecimento da firma do outorgante). 
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A N E X O - III 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE 

HABILITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2021 
 

(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço, telefone, e CNPJ). 
 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
 
 
Ao 
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA 
 
 
Sr. Pregoeiro, 
 
 
A ........................(Razão Social da empresa).................., CNPJ º.................., localizada 
à................................ DECLARA, para fins de participação na licitação Pregão Presencial 

nº......................, promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 
MAGALHÃES/BA e sob as penas da lei, de que atende a todas as exigências de 
HABILITAÇÃO contidas no referido Edital. 
 
Local de data, 
 
(Identificação e assinatura do responsável pela empresa) 
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A N E X O - IV 
 

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2021 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA 
Rua Jose Ramos Anchieta nº 187 - Bairro Jardim Primavera CEP - 47850-000. 

 
Prezados Senhores,  
 
Atendendo à convocação feita pelo edital de licitação, tendo como objeto Contratação 
de empresa especializada na locação de diversos Sistemas de Informações 
Gerenciais, visando a Informatização e integração das rotinas Administrativas das 
Secretarias Municipais da Prefetura de Luís Eduardo Magalhaes/BA, objeto da 
licitação em referência, declarando expressamente, que: 
 
- Recebemos todas as informações e documentos necessários à elaboração da 
proposta; 
 
- Acompanha esta Proposta a Planilha de Preços contendo a descrição, quantidade, 
valor unitário e global do(s) item (ns), bem como total geral por extenso;  
 
- Os serviços propostos atendem as exigências do Edital relativas a especificação e 
características, inclusive técnicas; 
 
- Concordamos, sem qualquer restrição, com as condições de execução e entrega 
indicadas no Edital e seus Anexos, comprometendo-nos a proceder a execução do 
objeto desta licitação; 
 
- Nos preços propostos estão inclusas todas as despesas e custos relacionados com a 
execução, especialmente, os de natureza tributária, trabalhista e previdenciária, 
constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela Prefeitura Municipal de 
Luís Eduardo Magalhães para execução dos serviços.  
 
- o portador desta carta Senhor ___________________________, R.G. ______________, 
está devidamente habilitado a prestar todas as informações e esclarecimentos 
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requeridos sobre nossa proposta e autorizado a assumir, em nome desta empresa, os 
compromissos e obrigações relacionados com esta licitação; 
- a proposta terá prazo de validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da 
sua entrega.  
 
- Concordamos em entregar todos os materiais que forem solicitados, em até 05 
(cinco) dias, a contar da sua solicitação, bem como estamos ciente da distância fixada 
no termo de referência. 
 
Local e data 
 

_____________________________________________________ 
(Nome, cargo e assinatura do representante legal ou procurador) 

(Número de identidade do declarante) 
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  A N E X O - V 

MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2021 

(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço, telefone, e CNPJ). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Validade da proposta: 60 dias 

Prazo de Entrega: 05 dias, após a solicitação. 
 
Local e data. 
PROPONENTE: 
DADOS DA PROPONENTE: 
Nome: 
Razão Social: 
Endereço Completo/Telefone: 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL  

1      

2      

VALOR TOTAL R$  
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A N E X O - VI  
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2021 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP 
(Impresso em papel timbrado ou carimbo da empresa) 

 
 
 
Pela presente, DECLARAMOS, sob as penas da lei, que a empresa (razão social da 

empresa), inscrita no CNPJ sob nº ___________, estabelecida à (endereço completo da 

empresa), enquadra-se na condição de _______________________, para fins de 

cumprimento da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014.  

 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração. 
 
 
 
Local e data, 
 
 
 

__________________________________________ 
CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO 
 
 
 

__________________________________________ 
ASSINATURA DO CONTADOR RESPONSÁVEL 

NÚMERO DO CRC DO CONTADOR 
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A N E X O - VII  

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2021 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE 
(Impresso em papel timbrado ou carimbo da empresa) 

 
 

Pela presente, DECLARAMOS, sob as penas da Lei, que esta empresa em 

qualquer fase de suas atividades, não utiliza trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

menores de 18 (dezoito) e de qualquer trabalho a menor de 16 (dezesseis) anos, salvo 

na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância ao artigo 7º, 

inciso XXXIII da Constituição Federal, combinado com o artigo 27 da Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações. 

 
 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração. 
 
 
 
Local e data, 
 
 

______________________________________________________________________ 

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO 
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A N E X O - VIII 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2021  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO TÉCNICO- OPERACIONAL  

 

 

 

Por este, a empresa ( razão social) inscrita no CNPJ sob o NºXXXX, com sede na 

XXX, DECLARA que recebeu todos dos documentos concernentes à licitação, e, quando 

exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais 

para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; em  conformidade com o Art. 30 

da Lei 8.666/93 e suas Alterações.  

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração. 

 

 

Local e data, 

 

 

_______________________________________________________________________ 

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO 
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A N E X O - IX 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2021  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE EQUIPAMENTOS  

 

 

 

Por este, a empresa ( razão social) inscrita no CNPJ sob o NºXXXX, com sede na 

XXX, DECLARA que dispõem de máquinas, equipamentos e equipe técnica 

especializada, para a execução do objeto do presente edital, conforme estabelece o § 6º 

do art. 30, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.  

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração. 

 

 

Local e data, 

 

 

_______________________________________________________________________ 

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO 
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ANEXO - X 

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº XXX/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2021 

 
O MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES - BA, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nos 
04.214.419/0001-05, com sede à Rua Jose Ramos de 
Anchieta, 187 Bairro Jardim Primavera 47850-000, 
neste ato representado por seu Prefeito, o senhor 
ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR 
brasileiro, casado, portador da Carteira de 
Identidade RG nº 1342764935 SSP/BA, inscrito no 
CPF sob o nº 043.930.175-01, residente e domiciliado 
nesta cidade, assistidos juridicamente pela 
Procuradoia Geral do Municipio, na pessoa do 
Senhor Procurador, WILLTON BARBOSA 

NOVAES, doravante denominado 
CONTRATANTE, e, do outro lado, a 
_______________________, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no 
__.___.___/0001-__, estabelecida à Rua 
____________, no ___, Edifício _______, ______, 
______, no Município de _________, através de seu 
Sócio-Gerente, _________________, portador de 
cédula de identidade no ______________ SSP/BA e 
CPF no ___.___.___- __, denominando-se a partir de 
agora, simplesmente, CONTRATADA; firma o 
presente Contrato, decorrente da homologação da 
licitação na modalidade de Pregão Presencial n.º 
014/2021, pelo Prefeito Municipal em 
____/____/____; sujeitando-se os contratantes à Lei 
Federal n.º 8.666/93 (com suas modificações), e às 
cláusulas contratuais abaixo descritas. 

 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
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O objeto do presente contrato é a contratação de empresa especializada na locação de 
diversos Sistemas de Informações Gerenciais, visando a Informatização e integração 
das rotinas Administrativas das Secretarias Municipais da Prefetura de Luís Eduardo 
Magalhaes/BA, cuja descrição detalhada bem como as obrigações assumidas pela 
mesma, consta no processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 014/2021.  
 

 
Parágrafo Único. O processo, normas, instruções, assim também a proposta da 
CONTRATADA constante na licitação modalidade Pregão Presencial nº 014/2021, 
passam a fazer parte integrante deste instrumento contratual independente de 
transcrições. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS 
Este instrumento vigorará até por 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, devendo 
ser observado à emissão da ordem de serviço pela autoridade competente, para inicio 
da execução.  
 
Os prazos poderão ser prorrogados, con forme conveniência das partes, observando-se 
o disposto no inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS OBRIGAÇÕES DAS 
PARTES 
 
A Prefeitura não se obriga em contratar os serviços na sua totalidade, devendo ser 
executados de acordo com suas necessidades, mediante solicitação previamente 
formulada, nas condições estabelecidas na proposta vencedora.  
 
3.2. O presente Contrato subordina-se ao regime de execução de empreitada por preço 
unitário, sendo dele decorrentes as seguintes obrigações:  
 
I- Da CONTRATADA: 
a) prestar os serviços descritos na Cláusula Primeira, de acordo com a proposta 
apresentada; 
b) responder pelos vícios e defeitos ocultos do serviço; 
c) receber o preço estipulado na Cláusula Quinta. 
d) assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento 
das obrigações decorrentes deste contrato; 
e) não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato; 
f) comunicar à Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhaes/BA os eventuais casos 
fortuitos e de força maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis após a verificação do 



 

 
 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ESTADO DA BAHIA 

Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
Diretoria de Licitações e Contratos - Rua Joé Ramos de Anchieta nº 187 - Bairro Jardim Primavera.  

Telefone (77) 3628-9000 - e-mail: licitacao@pmlem.ba.gov.br  

 

 

106 

 

 

 

fato e apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até 5 (cinco) dias 
consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados; 
g) a contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação. 
 
II- Do CONTRATANTE: 
a) pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas 
na cláusula quarta; 
b) receber o (s) serviço (s) descritos na Cláusula Primeira. 
§ 1o. É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento. 
§ 2o. Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de devolver, sem qualquer ônus, o 
serviço que não corresponda às características descritas na Cláusula Primeira. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO 
O objeto do presente contrato será recebido pelo CONTRATANTE na forma do disposto 
no inciso II do art. 73 da Lei Federal n.º 8.666/93, com suas posteriores alterações. 
Parágrafo único. Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a 
responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, perfeição e especificação do objeto 
deste contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO, PAGAMENTO E REVISÃO. 
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução do objeto do presente 
Contrato, a importância estimada de R$__________ (___________________), fixada de 
acordo com o Edital de licitação Pregão Presencial nº 014/2021. 
 
O pagamento devido ao contratado será efetuado em até 30 (trinta) dias após o 
recebimento, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, através de crédito em conta, 
após ter sido devidamente atestada a prestação dos serviços de acordo com as 
especificações ajustadas. 
 
Antes de efetuar o pagamento será verificada a regularidade do contratado junto aos 
órgãos fazendários, mediante consulta “online”, cujos comprovantes serão anexados ao 
processo de pagamento. 
 
Os preços poderão ser revistos, nos limites autorizados pelo Governo Federal, quando 
do aumento nos valores dos materiais, que comprovadamente afetem o equilíbrio físico-
financeiro do Contrato, caso em que será celebrado termo aditivo onde se discriminem 
os novos preços em vigor. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
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As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei 
Orçamentária do Município de Luís Eduardo Magalhaes/BA à conta da seguinte 
programação: 
 
Unidade Orçamentária: 02.05.000 – Secretaria Municipal De Administração E Finanças; 

Projeto/Atividade: 04.122.031.2008 – Gestão Das Ações Da Secretaria De Adm. E Finanças; 

Fonte De Recursos: 00 – Recursos Ordinários; 

 

Unidade Orçamentária: 02.04.000 – Secretaria Municipal De Planejamento, Orçamento E Gestão; 

Projeto/Atividade: 04.121.029.2007 – Gestão Das Ações Da Secretaria De Orçamento E Gestão; 

Fonte De Recursos: 00 – Recursos Ordinários; 

 

Unidade Orçamentária: 02.09.100 – Fundo Municipal De Saúde - Fms 

Projeto/Atividade:  

10.302.051.2046 – Gestão Das Ações: Média E Alta Comp. Amb. E Hospitalar; 

10.304.051.2049 – Gestão Das Ações Vigilância Em Saúde; 

10.302.051.2051 – Gestão Das Ações Do Hosp. E Maternidade Dr. Gileno De Sá; 

10.302.051.2052 – Gestão Das Ações Do Serv. De Atend. M. De Urgência - Samu; 

10.301.051.2054 – Gestão Das Ações Dos Serviços De Saúde – Recursos Própios (15%); 

10.302.051.2055 – Gestão Das Ações Do Centro De Atendimento Psicossocial – Caps; 

10.302.051.2072 – Gestão Das Ações Da Unidade De Pronto Atendimento – Upa; 

10.302.051.2073 – Gestão Das Ações De Manutenção Da Policlínica Municipal; 

10.301.051.2093 – Gestão Das Ações Do Programa De Saúde Bucal ; 

10.303.051.2126 – Gestão Das Ações De Manutenção Do Lacen; 

10.304.051.2130 - Gestão Das Ações Da Covid – 19 – Fms; 

 

Fonte De Recursos: 02 – Saúde 15%; 

Elemento De Despesa: 3.3.9.0.39.00.0000 – Outros Serviços Terceirizados Pessoa Jurídica. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO 
Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos Arts. 77 a 80 da Lei Federal 
n.º 8.666/93, este Contrato poderá ser rescindido ainda: 
I- Pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não 
subsistam condições para a continuidade dele; 
II- Pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o 
prosseguimento de sua execução. 
§ 1o. Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 
poderá haver a rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, 
precedida de autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja 
conveniência administrativa e relevante interesse público, na forma estabelecida no art. 
79, §§ 1º e 2º, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
§ 2o. Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as 
partes, precedida de autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde 
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que haja conveniência administrativa, na forma estabelecida pelo art. 79, inciso II e § 1º, 
da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
Serão aplicadas à CONTRATADA as sanções administrativas em caso de 
descumprimento das obrigações assumidas perante o CONTRATANTE na forma 
estabelecida no item 14 do Edital Pregão Presencial nº 014/2021. 
 
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 
No curso da execução dos serviços, caberá ao CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a 
fiel observância das disposições contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos 
serviços prestados, sem prejuízo da fiscalização exercida pela CONTRATADA. 
 
§ 1o. O acompanhamento e fiscalização da execução deste contrato serão realizados pelo 
(a) Servidor (a) ___________________________, Matrícula ____, lotado (a) na Secretaria 
Municipal de ___________, designado (a) Gestor Operacional do referido contrato. 

 
§ 2o. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não implica em corresponsabilidade 
sua ou do responsável pelo acompanhamento do contrato, não excluindo nem 
reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive por danos que possam ser 
causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de 
culpa ou dolo da CONTRATADA na execução do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da 
Comarca de Luís Eduardo Magalhaes/BA, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.  
 
E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, depois de lido e achado 
conforme, as partes a seguir firmam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo-assinadas, para 
que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito.   

 
Luís Eduardo Magalhaes/BA, __ de______ de 2021. 

 

TESTEMUNHAS: 
_____________________________ 

Nome: 
_____________________________ 

Nome: 

________________________________ 
CONTRATANTE 

_______________________________ 
CONTRATADA 

 

 


