
 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 144/2021-CLC/PGE 

 

PROCESSO SIGA N.º 00020/PGE/2021 

PREGÃO na forma ELETRÔNICA N.º 047/2021 

VALIDADE: 12 (doze) meses 

HIPÓTESE PARA A ADOÇÃO DO SRP: Art. 3º, inciso I e II do Decreto Estadual n.º 3.182/2016. 

 

A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 01.002.322/0001- 32, com sede na 
Avenida Antônio Coelho de Carvalho, n.º 396, Centro, CEP: 68.900-015, na cidade de Macapá/AP, neste ato 
representado por seu Procurador-Geral NARSON DE SÁ GALENO, nomeado pelo Decreto n.º 0024, publicado 
no DOE de 02/01/2015, inscrito no CPF n.º 658.097.774-49, portador da Carteira de Identidade n.º 025.851 - 
AP ( 2 via) ou por seu Subprocurador-Geral THIAGO LIMA ALBUQUERQUE, nomeado pelo Decreto n.º 0224, 
publicado no DOE de 14/01/2019, inscrito no CPF n.º 879.3479.53-00, portador da Carteira da OAB n.º1676-B 
– OAB/AP ou pelo Subprocurador-Geral Adjunto DIEGO BONILLA AGUIAR DO NASCIMENTO, nomeado pelo 
Decreto nº. 0363, publicado no DOE de 25/01/2019, inscrito no CPF n.º 221.086.058-00, portador da Carteira 
da OAB n.º 1533-B- OAB/AP, considerando a homologação da licitação na modalidade de Pregão, na forma 
Eletrônica n.º 047/2021 - CLC/PGE, em 23/09/2021, constantes nos autos do processo administrativo SIGA n.º 
00020/PGE/2021, RESOLVE: registrar os preços da empresa indicada e qualificada na Ata de Registro de 
Preços n.° 144/2021-CLC/PGE, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas especificações e 
quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes às disposições do 
art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, da Lei n.º 10.520/2002, Lei Complementar n.º 123/2006, alterada 
pela Lei Complementar n.º 147/2014, Lei Complementar Estadual n.º 108/2018, do Decreto Federal n.º 
8.538/2015, Decreto Estadual n.º 2.648/2007, Decreto Estadual n.º 3.182/2016, Decreto Estadual n.º 
3.184/2016, Decreto Estadual n.º 3.313/2016, na  Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações posteriores, bem como 
na legislação correlata e demais exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, em conformidade com as 
disposições a seguir: 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto a formação de Registro de Preços para Contratação de Solução 
Tecnológica com Fornecimento de Módulos e de Códigos Fontes de Software de Gestão de Saúde e 
Prontuário Eletrônico Padronizado às normas do Ministério da Saúde (Portaria 2.073, de 31 de agosto 
de 2011), incluindo integração com softwares da Estadual de Saúde do Amapá (Governo e Municípios), 
implantação, treinamento, manutenção legal e suporte técnico por período de 12 meses, conforme 
condições, especificações e quantitativos constantes no Anexo I – Termo de Referência – que integra o Edital 
e seus anexos, independente de transcrição. 

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública a proceder às contratações que 
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a compra pretendida, sendo 
assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. (Art. 18 do 
Decreto Estadual n.º 3.182/2016 c/c o § 4º do art. 15 da Lei n.º 8.666/93). 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, o fornecedor e as demais condições 
ofertadas na(s) proposta(s) são as que se seguem:  
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LOTE ÚNICO 

Item Especificações Ref. Quant. 
Preço 

 unitário  
(R$) 

Preço  
total  
(R$) 

1 Módulo de administração do Sistema UND 1 236.000,00 236.000,00 

2 
Módulo de Recepção nas UBS e 
Ambulatórios. UND 1 185.000,00 185.000,00 

3 
Módulo de prontuário eletrônico Médico, 
Enfermagem e Multidisciplinar. UND 1 800.000,00 800.000,00 

4 Módulo de Faturamento SUS. UND 1 412.000,00 412.000,00 

5 
Módulo de Agendamento de Consultas Local, 
web e app. 

UND 1 340.000,00 340.000,00 

6 Módulo de Vacinação e Imunização  UND 1 360.000,00 360.000,00 

7 Módulo de Informações Gerenciais (BI). UND 1 240.000,00 240.000,00 

8 Módulo de gestão de Exames laboratoriais e 
Imagem. 

UND 1 395.000,00 395.000,00 

9 
Módulo de regulação, leitos, internação, de 
procedimentos, de judicializadas e Regulação 
de UBS.  

UND 1 375.000,00 375.000,00 

10 Solução de sistema para o tratamento fora de 
domicilio dentro da Regulação.  

UND 1 375.000,00 375.000,00 

11 Módulo de Gestão de Cadastros.  UND 1 480.000,00 480.000,00 

12 Módulo do Programa de Saúde da Família.  UND 1 620.000,00 620.000,00 

13 
Módulo de vigilância epidemiológica com foco 
no COVID-19.  UND 1 680.000,00 680.000,00 

14 

Solução de provimento de servidor de 
mensagens SMS, WHATSAPP e WEB – 
serviço de disponibilização de servidores de 
mensagens. Conforme especificação técnica.  

UND 1 380.000,00 380.000,00 

15 
Solução WEB de serviços de controle de fluxo 
processual dinâmico. Conforme especificação 
técnica.  

UND 1 260.000,00 260.000,00 

16 

Solução portal WEB para acompanhamento, 
controle de estoque de medicamentos e 
insumos para unidades de saúde. Conforme 
especificação técnica.  

UND 1 1.100.000,00 1.100.000,00 

17 Solução de teleatendimento e telemedicina. UND 1 380.000,00 380.000,00 

18 
Modulo Ouvidoria com comunicação com os 
totens, WEB e app. UND 1 120.000,00 120.000,00 
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19 Solução de sistema PABX integrado. UND 3 400.000,00 1.200.000,00 

20 
Solução de Sistema de Monitoramento de 
Infraestrutura de Rede e Aplicações. 

UND 1 310.000,00 310.000,00 

21 Aplicativo mobile da saúde.  UND 1 580.000,00 580.000,00 

22 Portal WEB de gerenciamento do Aplicativo 
Mobile Saúde.  

UND 1 450.000,00 450.000,00 

23 SUPORTE 8 horas, 5 dias por semana (8x5). 
Conforme especificação técnica.  

SERVIÇO 12 42.000,00 504.000,00 

24 
Instalação de sistema integrado de prontuário 
eletrônico. Conforme especificação técnica.  SERVIÇO 24 3.800,00 91.200,00 

25 
Importação dos dados cadastrais dos 
usuários do SUS. Conforme especificação 
técnica. 

SERVIÇO 1 18.000,00 18.000,00 

26 
Instalação de Sistema de estoque integrado 
ao prontuário eletrônico.  SERVIÇO 1 8.000,00 8.000,00 

27 
Realização de inventário geral da central de 
abastecimento farmacêutico (CAF) SERVIÇO 1 26.000,00 26.000,00 

28 
Realização de inventário geral das farmácias 
das unidades básicas de saúde (UBS) ou 
unidades de saúde Secundárias. 

SERVIÇO 24 8.000,00 192.000,00 

29 
Serviços de Integração com sistemas locais 
da Saúde e Customizações.  HORA 3.000 145,00 435.000,00 

30 Serviços de Suporte Nível 3 sob Demanda.  HORA 2.000 126,00 252.000,00 

31 
Prestação de Serviços de consultoria 
especializada em informatização de sistemas 
de saúde (técnico nível I).  

HORA 200 108,00 21.600,00 

32 
Prestação de serviços de implantação do 
Sistema / treinamento dos profissionais nas 
diversas unidades de Saúde. (técnico nível II). 

HORA 2.000 98,00 196.000,00 

33 
Prestação de serviços de treinamento 
contínuo do sistema para todos os 
profissionais de saúde local (técnico nível III). 

HORA 2.000 82,00 164.000,00 

34 Serviço de Instalação de rede local.  SOLUÇÃO 400 340,00 136.000,00 

35 INSTALAÇÃO - SERVIDOR CENTRAL. UND 2 177.500,00 355.000,00 

36 INSTALAÇÃO - SERVIDOR LOCAL. UND 400 5.000,00 2.000.000,00 

37 INSTALAÇÃO - TOTENS DE PESQUISA. UND 50 5.000,00 250.000,00 

38 INSTALAÇÃO - IMPRESSORA. UND 400 1.000,00 400.000,00 

Valor total adjudicado (R$) 15.326.800,00 
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2.2. O fornecedor classificado é o seguinte:  

1ª Classificada – Empresa detentora da ARP 
Razão Social: NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA CNPJ: 05.532.426/0001-00 
Endereço: Rua Interventor Santos Neves, n.º 125 - Sala 40J, Centro. 
Cidade: Fundão UF: Espírito Santo CEP: 29.185-000 
Telefone: (11) 2533.5157 
Endereço Eletrônico: nusaespsanto@gmail.com /financeiro@nusa.com.br /governo@nusa.com.br 
Representante: DAVID RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO 
RG n.º/Órgão Expedidor/UF: 8.686.972-3 SSP/SP CPF n.º: 054.503.088-92 

2.3. Se houver empresa participante do certame licitatório que aceite fornecer o objeto registrado nesta Ata 
pelo mesmo preço da 1ª classificada na licitação, esta integrará o Cadastro Reserva, consoante os incisos I e 
III, § 2º do art. 13 do Decreto Estadual n.º 3.182/2016, no Sistema Integrado de Gestão Administrativa - SIGA 
(Decreto n.º 3.313/2016). 

2.4. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, 
salvo o disposto nos artigos 19 a 21 do Decreto Estadual n.º 3.182 /2016. 

2.5. Aceitaram a fornecer o objeto registrado nesta Ata pelo mesmo preço da 1ª classificada na licitação, os 
seguintes fornecedores: 

Empresa Item 
NÃO HOUVE INTERESSADOS - 

 

3. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da 
data de sua publicação. 

3.2. Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente 
comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d”, do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93 ou de 
redução dos preços praticados no mercado.  

3.3. A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art. 65 da Lei n.º 8.666/93. 

4. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

4.1. O órgão gerenciador desta Ata de Registro de Preços será a Procuradoria-Geral do Estado, que exercerá 
suas atribuições por intermédio da Central de Licitações e Contratos – Coordenadoria de Sistema de Registro 
de Preços. 

4.2. É participante o seguinte órgão: 

4.2.1. Secretaria de Estado da Saúde - SESA. 

5. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

5.1. Nos termos do art. 24 do Decreto n.º 3.182/2016, durante a vigência, a Ata de Registro de Preços poderá 
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante prévia anuência do Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem.  

5.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão 
ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.  
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5.3. O quantitativo decorrente das aquisições ou contratações adicionais não poderá exceder, na totalidade, 
ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para a Central de Licitações e 
Contratos – CLC/PGE e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que 
aderirem.   

5.4. De acordo com o art. 24, § 5º do Decreto Estadual n.º 3.182/2006, após autorização do órgão 
gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 
(noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata. 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

6.1. O Órgão Gerenciador, além dos incisos consignados no art. 5º do Decreto Estadual n.º 3.182/2016, 
obriga-se a: 

6.1.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços - ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do 
detentor da Ata, o preço, e as especificações do objeto registrado, observada a ordem de classificação 
indicada na licitação;  

6.1.2. Observar para que, durante a vigência da presente ARP, sejam mantidas todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações 
assumidas;  

6.1.3. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, 
para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades; 

6.1.4. Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua 
compatibilidade com aqueles registrados na Ata; 

6.1.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na ARP. 

7. DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS E DAS ENTIDADES PARTICIPANTES   

7.1. Cabe aos órgãos e as entidades participantes, além dos incisos consignados no art. 7º do Decreto 
Estadual n.º 3.182/2016, o que se segue: 

7.1.1. Deverão tomar conhecimento da Ata de Registro de Preços – ARP, inclusive de eventuais 
alterações para o correto cumprimento de suas disposições; 

7.1.2. Designar o gestor do contrato, a quem compete zelar pelos atos relativos ao cumprimento 
das obrigações contratualmente assumidas, inclusive pela solicitação de aplicação de eventuais penalidades 
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, aos fornecedores e aos prestadores de serviço; 

7.1.3. Promover consulta prévia junto ao órgão gerenciador, quando da necessidade de 
contratação, a fim de obter a indicação dos beneficiários, os quantitativos disponíveis e os preços a serem 
praticados; 

7.1.4. Informar ao órgão gerenciador a eventual recusa do fornecedor em atender as condições 
estabelecidas no edital e firmadas na Ata de Registro de Preços - ARP, as divergências relativas à entrega, 
características e origem dos bens licitados, bem como a recusa em assinar o contrato para fornecimento de 
bem ou prestação de serviços e; 

7.1.5. Aplicar, observada a ampla defesa e o contraditório, eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços ou do descumprimento das obrigações 
contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.  

8. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ARP   

8.1. A Adjudicada detentora da ARP, além das disposições contidas no Termo de Referência, anexo I do 
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Edital, obriga-se a: 

8.1.1. Providenciar a atualização imediata dos números de telefone e fax, bem como o endereço 
de e-mail sempre que houver alterações destes; 

8.1.2. Indicar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, um novo preposto, por intermédio de 
carta endereçada a esta Central de Licitações, nas ocasiões em que houver a substituição daquele 
anteriormente indicado na proposta definitiva de preços (Anexo II do Edital);  

8.1.3. Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, 
quanto à aceitação ou não da execução dos serviços a outro órgão da Administração Pública (não 
participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a Ata, conforme item 5.1. 

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

9.1. Com fundamento no Art. 7º da Lei n.º 10.520/2002 e Art. 29 do Decreto Estadual n.º 2.648/2007, ficará 
impedida de licitar e contratar com o Estado do Amapá e será descredenciada do cadastro de 
fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo demais cominações legais, a CONTRATADA 
que: 

a) Não mantiver a proposta; 

b) Deixar de entregar a documentação exigida no certame ou apresentar documentação falsa; 

c) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

d) Fornecer material que não atenda à especificação exigida no edital; 

e) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

f) Comportar-se de modo inidôneo; 

g) Fizer declaração falsa; 

h) Cometer fraude fiscal. 

9.2. Para os fins da alínea “f”, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos Ar. 178 da Lei n.º 
14.133/2021. 

9.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.° 8.666/1993 e suas alterações, a CONTRATADA ficará 
sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou 
inexecução total das obrigações, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, às seguintes 
penalidades:  

a) Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a CONTRATANTE; 

b) Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado e por 
ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste edital, até o máximo de 15% (quinze 
por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma 
vez comunicados oficialmente; 

c) Multa compensatória de até 15% (quinze por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de 
inexecução total do objeto e pela recusa em retirar a Nota de Empenho, recolhida no prazo máximo de 15 
(quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente, e sem prejuízo da aplicação de outras sanções 
legalmente previstas; 

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual da alínea anterior, 
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
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e) Suspensão temporária de participar em licitação, pelo prazo de até 02 (dois) anos, em 
relação ao órgão da administração ou entidade Contratante que a aplicou; 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 
CONTRATANTE pelos prejuízos causados. 

9.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n.º 8.666, de 1993, a CONTRATADA 
que: 

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 

9.5. As sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e” do item 9.3 desta Seção poderão ser aplicadas à 
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

9.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas neste instrumento realizar-se-á mediante 
processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito previsto na 
Lei n.º 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), e, subsidiariamente, o procedimento previsto na Lei n.º 8.666/1993 e 
na Lei n.º 9.784/1999, sendo competência do órgão Gerenciador o processamento das penalidades. 

9.7. A competência para processamento das penalidades, antes da homologação da Licitação, é da Central 
de Licitações e Contratos. Após, a responsabilidade será do respectivo órgão Contratante. 

9.8. Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a autoridade competente 
deverá considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, o grau de 
comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas. 

9.9. A CONTRATANTE poderá reter dos pagamentos devidos à CONTRATADA, como medida cautelar, 
independentemente de sua manifestação prévia, valor relativo à eventual multa a ser aplicada em razão de 
inadimplemento contratual, com base no Art. 45 da Lei n.º 9.784/1999. 

9.10.  O valor da multa aplicada será descontado dos pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA ou 
da garantia prestada, quando houver, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

9.11.  Aplicada à penalidade de multa, após regular processo administrativo, e observado o disposto nas 
condições deste Edital, a licitante será notificada para efetuar o recolhimento do seu valor, no prazo de 30 
(trinta) dias, contados da notificação. 

9.12.  Se, durante o processo de aplicação de sanção, houver indícios de prática de ato ilícito tipificado pela Lei 
n.º 12.846, de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo 
administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de 
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 

9.13.  O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos 
para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Estadual resultantes de ato lesivo 
cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

9.14.  As situações dispostas no art. 78 da Lei 8.666/1993 poderão ensejar, a critério da Administração, a 
rescisão unilateral do contrato. 



  
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

 

Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE, CNPJ:01.002.322/0001-32.  8 
Endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho, 396, Centro, CEP: 68.901-280 Macapá/AP.  
Telefone: (96) 3131 – 2839 
 

10. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

10.1.  O detentor da Ata de Registro de Preços, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro 
cancelado quando: 

10.1.1. Descumprir as condições desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.2. Não retirar a Nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração sem justificativa aceitável; 

10.1.3. Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese deste se apresentar superior aos 
praticados no mercado; 

10.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, ou no art. 
7º da Lei n.º 10.520/2002; 

10.1.5. Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pela Administração; 

10.1.6. A pedido do detentor da Ata, na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a 
perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados. 

11. DA PUBLICIDADE 

11.1.  O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no órgão da Imprensa Oficial do Estado, 
conforme o disposto no § 3º do art. 13 do Decreto Estadual n.º 3.182/2016. 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

12.1.  Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico n.º 047/2021-CLC/PGE e as propostas, com preços, 
quantidades e especificações.  

12.2.  As condições gerais da execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as 
obrigações da Administração e do fornecedor registrado e demais condições do ajuste, encontram-se definidos 
no Termo de Referência, anexo ao Edital. 

12.3.  As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da cidade de Macapá, Estado 
do Amapá, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

12.4.  Na contagem de todos os prazos estabelecidos nesta Ata excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.  

12.5.  Só se iniciam e vencem os prazos referidos acima em dia de expediente administrativo.  

12.6.  Se o vencimento cair em dia que não houver expediente administrativo, os prazos de que trata o subitem 
12.4. serão prorrogados para o primeiro dia útil seguinte.  

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de 
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

Macapá/AP, 29 de setembro de 2021. 
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CLC/PGE 

Proc. n.º 

00020/PGE/2021 

Fls.: ____ 

Rub.:____ 

Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE 

SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO CERTAME 

Data: 17/06/2021 Horário: 08h30 (horário de Brasília) 

A participação neste pregão eletrônico ocorrerá exclusivamente por meio do sistema eletrônico e digitação da 

senha privativa da licitante e subsequente encaminhamento da proposta inicial de preços, a partir da data da 

liberação do Edital até o horário da abertura da sessão pública. 

Endereço Eletrônico www.siga.ap.gov.br 

Pregoeiro e  

Equipe de Apoio 

Central de Licitações e Contratos, Edifício da Procuradoria-Geral do Estado do 
Amapá, 1º andar. 

Endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho, Macapá - AP, CEP 68.901-280. Telefone: 
(96) 3131-2839 

E-mail: licita08@pge.ap.gov.br / coordlicit@pge.ap.gov.br 

  

CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

PREGÃO ELETRÔNICO n.º 047/2021 

 

Objeto 

Registro de Preços para Contratação de Solução Tecnológica com Fornecimento de 

Módulos e de Códigos Fontes de Software de Gestão de Saúde e Prontuário Eletrônico 

Padronizado às normas do Ministério da Saúde (Portaria 2.073, de 31 de agosto de 2011), 

incluindo integração com softwares da Estadual de Saúde do Amapá (Governo e 

Municípios), implantação, treinamento, manutenção legal e suporte técnico por período 

de 12 meses, conforme condições, especificações e quantitativos constantes no Anexo I – 

Termo de Referência – que integra o presente Edital, independente de transcrição. 

http://www.siga.ap.gov.br/
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 047/2021 - CLC/PGE 

Processo SIGA n.º 00020/PGE/2021 

 

A Procuradoria-Geral do Estado do Amapá, por intermédio da Central de Licitação e Contratos – 
CLC/PGE, representado(a) pelo(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, designados(as) pela Portaria Conjunta n.º 
003/2021-PGE, de 16/03/2021, publicada no DOE n.º 7.376, de 17/03/2021, torna público, para conhecimento 
dos interessados que, na data, horário e local, abaixo indicados, realizará licitação para REGISTRO DE 
PREÇO, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, sob o 
regime de empreitada por preço unitário, em sessão pública, por meio da INTERNET, através do site 
www.siga.ap.gov.br, mediante condições de segurança, criptografia e autenticação em todas as suas fases.  
Este procedimento licitatório obedecerá às disposições do art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, da 
Lei n.º 10.520/2002, Lei Complementar n.º 123/2006, alterada pela Lei Complementar n.º 147/2014, Lei 
Complementar Estadual n.º 108/2018, Decreto Federal n.º 8.538/2015, Decreto Estadual n.º 2.648/2007, 
Decreto Estadual n.º 3.182/2016, Decreto Estadual n.º 3.184/2016, Decreto Estadual n.º 3.313/2016 e da Lei 
n.º 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor (CDC), e, subsidiariamente, no que couber, pela Lei n.º 
8.666/1993, legislação correlata e demais exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

SEÇÃO I - DO OBJETO 

1.1. O objeto desta licitação é a formação de Registro de Preços para Contratação de Solução 
Tecnológica com Fornecimento de Módulos e de Códigos Fontes de Software de Gestão de Saúde e 
Prontuário Eletrônico Padronizado às normas do Ministério da Saúde (Portaria 2.073, de 31 de agosto 
de 2011), incluindo integração com softwares da Estadual de Saúde do Amapá (Governo e Municípios), 
implantação, treinamento, manutenção legal e suporte técnico por período de 12 meses, conforme 
condições, especificações e quantitativos constantes no Anexo I – Termo de Referência – que integra o 
presente Edital, independente de transcrição. 

1.1.1. Justifica-se a adoção do Sistema de Registro de Preços para este procedimento, conforme 
previsão dos incisos I e II do art. 3° do Decreto Estadual n.º 3.182/2016. 

1.1.2. A contratação do objeto desta Licitação deverá ser realizada em rigorosa observância ao 
Termo de Referência, anexo I deste Edital e, as normas vigentes que a ele se aplicam. 

1.2. Ao participar deste procedimento licitatório os licitantes deverão encaminhar, exclusivamente por 
meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos na seção XIV deste 
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para 
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 
documentação. 

1.3. A licitação será dividida em um único lote, conforme tabela constante do Termo de Referência. 

1.4. O Registro de Preços será formalizado após a homologação da Ata de Registro de Preços, na forma da 
minuta constante do Anexo VI, deste Edital. 

1.5. A Ata de Registro de Preços é um documento vinculativo, obrigacional, com característica de 
compromisso para futura contratação, onde se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e 
condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no Edital, seus Anexos e nas propostas 
apresentadas. 

http://www.siga.ap.gov.br/
http://www.siga.ap.gov.br/
http://www.siga.ap.gov.br/
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1.6. A Procuradoria Geral do Estado – PGE/AP, por intermédio da Central de Licitações e Contratos – 
CLC/PGE, através da Coordenadoria do Sistema de Registro de Preços (art. 29, caput, do Decreto Estadual 
n.º 3.182, de 02/09/2016), é responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de 
preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços (ARP) dele decorrente. O (a) Gestor (a) 
responsável em gerir a Ata de Registro de Preços - ARP será o Procurador Geral do Estado, ou pessoa 
designada por ele. 

1.5.1. O Registro de Preços será precedido pela Intenção de Registro de Preço (IRP) ou Pesquisa 
de Quantitativo (PQ), a ser operacionalizado por meio do sistema SIGA, para divulgação dos itens a serem 
licitados, nos termos do art. 4º do Decreto Estadual n.° 3.182/2016. 

1.5.2. A divulgação da IRP ou da PQ será feita, preferencialmente, por correio eletrônico e sistema 
eletrônico. A dispensa de sua realização deve ser justificada, conforme prevê o art. 4º, §3º do Decreto 
Estadual n.° 3.182/2016. 

1.5.3. Poderá ser realizado remanejamento, pelo órgão gerenciador, entre os órgãos participantes 
e não participantes do procedimento licitatório para registro de preços, observada como limite máximo a 
quantidade total registrada para cada item, sem que haja requerimento de autorização do beneficiário da Ata 
de Registro de Preços. 

1.7. A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública a proceder às contratações que 
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a compra pretendida, sendo 
assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições (art.18 do 
Decreto Estadual n.º 3.182/2016 c/c o § 4º do art.15 da Lei n.º 8.666/1993). 

1.8. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no www.siga.ap.gov.br 
e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão às últimas. 

SEÇÃO II - DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME 

2.1. A sessão pública do pregão, na forma eletrônica, terá início com a divulgação das propostas de preços 
recebidas e início da etapa de lances, no endereço eletrônico, dia e horário, abaixo discriminados: 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.siga.ap.gov.br 

ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 08h e 29min. do dia 17/06/2021; 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08h e 30min. do dia 17/06/2021; 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h do dia 17/06/2021. 

2.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame 
na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, nos 
mesmos horários e endereço eletrônico, anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do (a) 
pregoeiro (a) em contrário. 

2.3. Todos os horários estabelecidos neste edital, no aviso e durante a sessão pública observarão para todos 
os efeitos, o horário de Brasília – DF, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na 
documentação relativa ao certame (§ 7° do art. 18 do Decreto Estadual n.º 2.648/2007). 

SEÇÃO III - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

3.1. Não é necessário indicar a dotação orçamentária específica na licitação para registro de preços, que 
somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, nos termos do art. 9º, §3º do 
Decreto Estadual n.º 3.182/2016. 

 

http://www.siga.ap.gov.br/
http://www.siga.ap.gov.br/
http://www.siga.ap.gov.br/
http://www.siga.ap.gov.br/


 

 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE, CNPJ: 01.002.322/0001-32.                                                   4 
Endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho, 396, Centro, CEP: 68.901-280 Macapá/AP.  
Telefone: (96) 3131 – 2839 
 

CLC/PGE 

Proc. n.º 

00020/PGE/2021 

Fls.: ____ 

Rub.:____ 

SEÇÃO IV – DO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

4.1. O certame será gerenciado pela Central de Licitações e Contratos – CLC, localizada na Avenida Antônio 
Coelho de Carvalho, n.º 396 – Bairro: Centro, CEP: 68.901-280 – Macapá/AP. 

4.2. É participante o seguinte órgão:  

4.2.1. Secretaria de Estado da Saúde - SESA. 

SEÇÃO V – DO CREDENCIAMENTO NO SIGA E DA EFETIVAÇÃO DO CADASTRO 

5.1. As licitantes interessadas em participar deste certame deverão credenciar-se previamente no Sistema 
Integrado de Gestão Administrativa – SIGA (Decreto Estadual n.º 3.313/2016), através do sítio 
www.siga.ap.gov.br, acessando o ícone “Fornecedores”, aba “Cadastro de Fornecedores” e, na tela “Cadastro 
de Usuário”, efetuar o devido cadastro. Esse cadastro criado no SIGA é preliminar, devendo o mesmo ser 
efetivado junto à Coordenadoria de Cadastro de Fornecedores da Central de Licitações e Contratos – 
CLC/PGE/AP, situada na Av. Antônio Coelho de Carvalho, n.º 396, Centro, CEP: 68901-280. Macapá/AP, para 
que o interessado obtenha o Certificado de Registro Cadastral – CRC, regulamentado pelo Decreto Estadual 
n.º 1.249, de 08/04/2016, publicado no D. O. E. n.º 6.174, de 08/04/2016. 

5.1.1. Para quaisquer informações quanto ao pedido de Inscrição para obtenção do Certificado de 
Registro Cadastral - CRC, a licitante interessada em participar deste Pregão, deverá entrar em contato com a 
Coordenadoria de Cadastro de Fornecedores da Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE/AP, no horário 
de 08:00 às 14:00 horas, no endereço consignado no item 5.1, ou através do telefone (96) 3131-2833, ou, 
ainda, pelo e-mail: clc.cadfornecedores@pge.ap.gov.br. 

5.1.2. O credenciamento no SIGA deverá ser feito, mediante atribuição de chave de identificação 
(login) e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

5.1.3. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 
provedor do Sistema para imediato bloqueio de acesso. 

5.2. A pessoa jurídica poderá credenciar mais de um representante para operar o Sistema, devendo, neste 
caso, encaminhar solicitação à Coordenadoria de Cadastro de Fornecedores da Central de Licitações e 
Contrato – CLC/PGE/AP, situada no endereço constante no item 5.1, anexando documentos que comprovem 
os poderes da pessoa a ser credenciada para o exercício de direitos e assunção de obrigações em 
decorrência de tal investidura. 

5.3. O credenciamento da licitante ou de seu representante perante o provedor do sistema implica 
responsabilidade legal pelos atos praticados e presunção de sua capacidade técnica para a realização das 
transações inerentes a este pregão. 

5.4. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não podendo ser atribuídos ao 
provedor ou ao gestor do sistema responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da 
senha, ainda que utilizada indevidamente por terceiros. 

5.4.1. O fornecedor se responsabiliza por todas as transações realizadas em seu nome, assumindo 
como firmes e verdadeiras as propostas e os lances efetuados por seu representante, sendo que o 
credenciamento do representante do fornecedor implicará responsabilidade pelos atos praticados e a 
presunção de capacidade técnica para a realização das transações, sob pena da aplicação de penalidades. 

5.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais e mantê-los 
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou 
à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

http://www.siga.ap.gov.br/
http://www.siga.ap.gov.br/
http://www.siga.ap.gov.br/
mailto:clc.cadfornecedores@pge.ap.gov.br
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5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação. 

5.6. É vedado a qualquer credenciado representar mais de uma empresa proponente no mesmo pregão 
eletrônico. 

5.7. A chave de identificação (login) e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, 
realizados pela Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE, salvo quando canceladas por solicitação da 
credenciada, do responsável legal da empresa ou por iniciativa da própria Unidade de Cadastro de 
Fornecedores, desde que haja motivo devidamente justificado. 

5.8. No caso de dúvidas quanto à utilização do SIGA, a interessada poderá acessar os manuais informativos 
no site www.siga.ap.gov.br, na Aba "Fornecedores", ou, ainda, entrar em contato com o Suporte Técnico 
pelos telefones: (96) 3131-2840, no horário das 14h às 18h, e 0800-722-2701, das 09h às 18h (de segunda a 
sexta). 

SEÇÃO VI - DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

6.1. Poderão participar deste Pregão, as interessadas cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 
deste certame, e atendam às condições exigidas neste Edital e nos seus anexos, inclusive, quanto à 
documentação requerida para sua habilitação, consignadas na seção XIV, e, estejam previamente 
credenciadas no Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA, por meio do sítio www.siga.ap.gov.br, 
para acesso ao sistema eletrônico.  

6.1.1. A licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema, o pleno conhecimento e o 
atendimento às exigências de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste 
Edital, como requisito para participação no pregão eletrônico. 

6.2. Para efeitos de participação das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor 
Individual nesta licitação, nos termos do art. 3º, incisos I, II e §1º, da Lei Complementar n.º 108/2018, são 
considerados:  

6.2.1. Microempresa – o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, em cada 
ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos sessenta mil reais).  

6.2.2. Empresa de Pequeno Porte– o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que 
aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos sessenta mil reais) e igual 
ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).  

6.2.3. Microempreendedor Individual – o empresário individual que se enquadre na definição do art. 
966 da Lei n.° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), ou o empreendedor que exerça as atividades 
de industrialização, comercialização e prestação de serviços no âmbito rural, que tenha auferido receita bruta, 
no ano calendário anterior, de até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), optante pelo Simples Nacional, 
observadas as alterações, atualizações e especificações dispostas na Lei Complementar Federal n.° 
123/2006. 

6.2.4. Não fará jus ao regime diferenciado nas licitações públicas previsto na Lei Complementar 
n.º123/2006, incluído o regime de que trata o art. 12 do mesmo diploma legal, para nenhum efeito legal, a 
pessoa jurídica: 

a) de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 

b) que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede 
no exterior;  

c) de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja, sócia 

http://www.siga.ap.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art12
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de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado, nos termos da referida Lei Complementar, 
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o art. 3º, inciso II, da Lei Complementar n.° 
123/2006;  

d) cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra 
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de 
que trata o art. 3º, inciso II, da Lei Complementar n.° 123/2006;  

e) cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins 
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei 
Complementar n.° 123/2006;  

f) constituída sob a forma de cooperativa, salvo as de consumo;  

g) que participe do capital de outra pessoa jurídica;  

h) que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de 
caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora 
ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros 
privados e de capitalização ou de previdência complementar;  

i) resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de 
pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores; 

j) constituída sob a forma de sociedade por ações; 

k) cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, 
relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.  

6.3. A licitante deverá apresentar endereço para correspondência eletrônica, através do qual serão feitas 
preferencialmente as comunicações oficiais, tendo a empresa o dever de mantê-lo atualizado e verificá-lo 
periodicamente. 

6.3.1. O envio de correspondência eletrônica terá validade para efeitos de contagem de prazos 
para todos os fins deste edital, bem como do contrato, conforme o caso. 

6.4. É vedada a participação, em qualquer fase desta licitação, das empresas que se enquadrem em uma ou 
mais das situações a seguir: 

6.4.1. Que se encontre em situação de falência, dissolução ou liquidação; 

6.4.2. Que estejam constituídas sob a forma de consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si; 

6.4.3. Que estejam suspensas temporariamente de participar de licitações ou impedidas de 
contratar quando a penalidade foi aplicada pela Administração, com fundamento no art.87, III, da Lei n.° 
8.666/93; 

6.4.4. Que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública, com fundamento no 
art.87, IV da Lei n.° 8.666/93 e, caso participem do processo licitatório, estarão sujeitas às penalidades 
previstas no art. 97, parágrafo Único do mesmo diploma legal. 

6.4.5. Que estejam impedidas de participar de licitações ou de contratar quando a penalidade for 
aplicada por órgão ou entidade da Administração Pública, com fundamento no art. 7°, da Lei n.° 10.520/2002; 

6.4.6. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

6.4.7. Que se enquadrem nas vedações elencadas no art. 9º da Lei n.° 8.666/93; 
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6.4.8. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendido aquelas que 
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou 
humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum. 

6.5. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de uma licitante na presente licitação.  

6.6. Cada licitante apresentará uma só proposta, de acordo com as exigências deste Edital.  

6.7. A licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta, 
independente do resultado do procedimento licitatório.  

6.8. Os documentos apresentados nesta licitação deverão: 

6.8.1. Estar em nome da licitante, com um único número de CNPJ. 

6.8.2. Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor. 

6.9. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará a licitante às sanções previstas 
em lei e neste Edital. 

SEÇÃO VII – DO ENVIO DA PROPOSTA  

7.1. Em relação ao envio da proposta, a licitante deverá, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, 
Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA, no site www.siga.ap.gov.br, efetivar o login, através de 
sua senha privativa, e acessar a Aba "Fornecedores”, ícone “Área da Licitante” e, subsequente, encaminhar a 
proposta de preços, na aba "pregão", opção "lançar proposta", com as observações das condições definidas 
nesta seção, até a data e horário, marcados para a abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

7.1.1. A proposta deverá ser formulada de acordo com os Anexos I e II deste Edital. 

7.1.2. Caso a Microempresa, a Empresa de Pequeno Porte ou o Microempreendedor Individual 
apresente restrições na documentação relativa à comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista deverá 
declarar, no campo próprio do Sistema, que atende às demais exigências da habilitação. 

7.2. Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 
encaminhada. 

7.2.1. O prazo fixado para apresentação das propostas contado a partir da publicação do aviso não 
será inferior a 08 (oito) dias úteis. 

7.3. A inclusão de propostas compreende três etapas: 

7.3.1. Na primeira etapa, caso a licitante goze dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 
Estadual n.º 108/2018, deverá declarar se é Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou 
Microempreendedor Individual, informando em seguida se possui ou não restrição de documentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista. Esta etapa se encerra com o Aceite do 
Termo de Credenciamento, documento que permite identificar qual usuário está operando o Sistema; 

7.3.2. A segunda etapa consiste na Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, 
com o Aceite do Termo de Habilitação; e 

7.3.3. A terceira etapa, a licitante deverá criar a proposta. 

7.3.4. Declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e da proposta 
sujeitará o licitante às sanções previstas no Decreto Estadual n.º 2.648/2007. 

7.4. Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, a licitante deverá: 

http://www.siga.ap.gov.br/
http://www.siga.ap.gov.br/
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a) anexar seus documentos de habilitação, o que inclui toda a documentação prevista na Seção 
XIV deste Edital (da habilitação); 

b) consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor unitário, conforme disposto no 
Termo de Referência, expresso em real, devendo estar incluídos todos os custos necessários para o 
cumprimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, taxas, fretes, serviços de garantia técnica e quaisquer outros que incidam ou venham a 
incidir sobre o objeto licitado; 

c) descrever detalhadamente o objeto, de acordo com as exigências discriminadas no Termo de 
Referência, anexo I deste Edital, devendo indicar, além da marca, fabricante, prazo de validade ou de garantia, 
número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso, podendo complementar as 
informações encaminhando via sistema através de arquivos (documentos), anexos à proposta. 

7.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado. 

7.5.1. As expressões: “conforme edital”, “conforme especificações do edital” ou outra semelhante 
não poderão substituir as especificações dos itens ofertados. 

7.6. O preço total proposto deverá atender à totalidade da quantidade exigida, não sendo aceitas propostas 
que contemplem apenas parte do objeto. 

7.7. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, em algarismos com 
duas casas decimais após a vírgula. 

7.8. A contratada deverá 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 n.° 8.666, de 1993. 

7.9. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às necessidades da 
contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de 
faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, se necessário e 
cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base na alínea “b” do inciso I do art. 65 da 
Lei n.° 8.666, de 1993. 

7.10. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro ou 
cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a seguir: 

7.10.1. Cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a 
execução contratual; 

7.10.2. Cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente, da 
planilha e haverá imediata glosa, quando do pagamento, ou redução, quando da repactuação, para fins de 
total ressarcimento do débito. 

7.11. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação 
adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses, 
devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação 
da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior. 

7.12. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, serão 
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

7.13. O prazo de validade da proposta será de 90 (noventa) dias a contar da data de sua apresentação. 

7.14. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
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eletrônico, assumindo, como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

7.14.1. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 
omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.15. Não será aceita oferta de objeto com especificações diferentes das indicadas no Anexo I deste Edital. 

7.15.1. A apresentação da proposta implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela 
contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso 
de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e 
utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, 
quando requerido, sua substituição.  

7.16. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade 
exclusiva da licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico ou de 
eventual desconexão. A Central de Licitações e Contratos - CLC/PGE não será responsável, em nenhum caso, 
pelos custos de tais procedimentos. 

7.17. Todas as condições estabelecidas serão tacitamente aceitas pela proponente no ato do envio de sua 
proposta. 

7.18. A licitante declarada vencedora deverá enviar, juntamente com os documentos de habilitação, a proposta 
comercial adequada aos valores finais ofertados durante a sessão do pregão. 

7.19. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações 
públicas, quando participarem de licitações públicas. 

7.20. O descumprimento das regras supramencionadas por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização 
do Tribunal de Contas e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo 
para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 
Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da Contratada ao pagamento dos prejuízos 
ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

7.21. Os licitantes poderão encaminhar propostas até a data e hora marcadas para abertura da sessão, 
exclusivamente por meio eletrônico, quando se encerrará a fase de recebimento de propostas. 

SEÇÃO VIII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

8.1. A abertura da licitação dar-se-á em sessão pública, por meio do sistema eletrônico, na data, horário e 
local indicados no Edital. 

8.2. O (a) Pregoeiro (a) verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que 
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

8.3. Serão desclassificadas as propostas que: 

8.4. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.5. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo (a) pregoeiro (a), sendo que 
somente estas participarão da fase de lance. 

SEÇÃO IX – DA COMPETITIVIDADE E FORMULAÇÃO DE LANCES 

9.1. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
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9.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo VALOR TOTAL DO LOTE.  

9.2. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e 
as regras estabelecidas no Edital. 

9.3. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema. 

9.4. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado, vedada a identificação da licitante. 

9.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 

9.6. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total 
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para 
menos. 

9.7. Durante a fase de lances, o(a) Pregoeiro(a) poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja 
simbólico, irrisório ou de valor zero. 

9.8. Ao formular seu lance, a licitante deverá evitar que os valores unitários e totais extrapolem o número de 
02 (duas) casas decimais após a vírgula. Caso isto ocorra, o(a) Pregoeiro(a) estará autorizado(a) a adjudicar o 
objeto realizando arredondamentos a menor no valor cotado. 

9.9. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do(a) Pregoeiro(a). O sistema eletrônico 
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de até 30 (trinta) 
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

9.10. Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de 
desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ela ofertado, para efeito de ordenação das 
propostas. 

9.11. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei 
n.º 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços: 

9.11.1. Prestados no País; 

9.11.2. Prestados por empresas brasileiras; 

9.11.3. Prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 
País; 

9.11.4. Prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei 
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação. 

9.12. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio realizado através do sistema, vedado 
qualquer outro processo. 

9.12.1. Será considerada classificada em primeiro lugar em cada item a licitante que for 
primeiramente sorteada e, assim, sucessivamente. 

9.13. Após encerramento da etapa de lances, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 
contraproposta à licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, 
não se admitindo negociar em condições diferentes das previstas neste Edital. 

9.14. A negociação será realizada por meio de sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes. 

9.15. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, as licitantes poderão reduzir seus 
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preços ao valor da proposta da licitante mais bem classificada. 

9.15.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do 
certame em relação à licitante mais bem classificada. 

9.16. Se, após o término da fase competitiva, o licitante formular pedido de desclassificação de sua proposta 
ou lance, poderá ele ser submetido a processo administrativo, em cumprimento do art. 7º da Lei n.º 
10.520/2002, para apuração de sua responsabilidade quanto à oferta de lance e posterior desistência ou não 
encaminhamento da proposta quando solicitada, observadas, ainda, as sanções administrativas previstas 
neste Edital. 

SEÇÃO X – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS 

10.1. Encerrada a etapa de lances da sessão pública virtual, se a proposta considerada como mais 
vantajosa, não houver sido ofertada por Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor 
Individual, e entre as licitantes classificadas na fase de lances, houver proposta de ME, EPP ou MEI, na faixa 
de até 5% (cinco por cento) superior à proposta de menor preço, proceder-se-á da seguinte forma:  

a) A Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) e/ou Microempreendedor Individual 
(MEI) melhor classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos após a convocação do(a) pregoeiro(a), 
apresentar nova proposta inferior àquela considerada como mais vantajosa, situação em que, atendidas as 
exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; 

b) A convocação será realizada através do "CHAT MENSAGENS" do Sistema Eletrônico, sendo 
iniciada a contagem do prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão, para apresentação da nova 
proposta, contados a partir da mensagem do Pregoeiro (a);  

c) Não sendo apresentada nova proposta, na forma da alínea “a”, ou não ocorrendo a 
contratação, serão convocadas as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou Microempreendedor 
Individual remanescentes que porventura se enquadrem na situação de empate, na ordem de classificação, 
para o exercício do mesmo direito;  

d) O direito de preferência previsto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual; 

e) No caso de equivalência dos valores das propostas apresentadas pelas Microempresas (ME), 
Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedores Individuais (MEI), que se encontrem no intervalo 
estabelecido no item 10.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta; 

10.2. Não ocorrendo à adjudicação do objeto a ME, EPP ou MEI na forma do item anterior o objeto será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, após o cumprimento dos requisitos de 
aceitabilidade da proposta e dos documentos de habilitação do licitante. 

SEÇÃO XI – DA DESCONEXÃO DO (A) PREGOEIRO (A)  

11.1. Se ocorrer a desconexão do(a) Pregoeiro(a) no decorrer da etapa de lances e, se o sistema eletrônico 
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados 
(artigo 25, § 10, do Decreto Estadual n.º 2.648/2007). 

11.2. No caso de a desconexão com o(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 
sessão do Pregão será suspensa automaticamente e somente será reiniciada após comunicação expressa aos 
participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação: www.siga.ap.gov.br. (artigo 25, § 11, do 
Decreto Estadual n.º 2.648/2007). 

http://www.siga.ap.gov.br/
http://www.siga.ap.gov.br/
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SEÇÃO XII – DA NEGOCIAÇÃO  

12.1. Após o encerramento da etapa de lances, o(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, através do sistema 
eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, com o fim de que seja 
obtida uma melhor proposta, observando o critério de julgamento e sendo vedada a negociação em condições 
diferentes das previstas neste Edital. 

12.2. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico, podendo ser acompanhada pelas demais 
licitantes. 

SEÇÃO XIII – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO, DA ACEITABILIDADE E JULGAMENTO DA PROPOSTA 

13.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o(a) Pregoeiro(a) examinará a 
proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação às especificações do objeto e à compatibilidade 
do preço, e sua exequibilidade, em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus 
anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 25 e seguintes do Decreto Estadual n.º 2.648/2007. 

13.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais 
das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no 
art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

13.3. O critério de julgamento das propostas será o de menor preço. 

13.4. O valor estimado para a contratação foi obtido a partir de consulta ao mercado, ratificada pela 
Subcoordenadoria de Precificação da CLC/PGE, sendo que os orçamentos estão anexados ao Processo SIGA 
n.° 00020/PGE/2021. 

13.5. Não será aceita a proposta ou o lance vencedor cujo preço seja incompatível com o estimado pela 
Administração ou manifestamente inexequível. 

13.6. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços total ou unitários simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 
à totalidade da remuneração. 

13.7. Havendo indícios de inexequibilidade da proposta, qualquer interessado poderá requerer a realização 
de diligências para aferir a sua legalidade e exequibilidade, devendo apresentar as provas ou os indícios que 
fundamentam a suspeita, na forma do art. 43, § 3°, da Lei n.º 8.666/1993, caso em que poderão ser adotados, 
dentre outros, os seguintes procedimentos: 

13.7.1. Questionamentos junto à proponente para apresentação de justificativas e comprovações 
em relação aos custos com indícios de inexequibilidade; 

13.7.2. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 

13.7.3. Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a 
iniciativa privada; 

13.7.4. Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pela proponente; 

13.7.5. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 

13.8. Na hipótese de necessidade de realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, 
o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no chat a nova data e horário para a sua continuação. 

13.9. O(a) Pregoeiro(a) poderá convocar a licitante para enviar documento digital, estabelecendo no “chat”, 
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via sistema, prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta. 

13.9.1. O prazo estabelecido pelo(a) Pregoeiro(a) poderá ser prorrogado por solicitação escrita e 
justificada da licitante, formulada antes de findar o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo(a) 
Pregoeiro(a). 

13.9.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(a), destacam-se os que 
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, 
além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por 
meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo(a) Pregoeiro(a), sem prejuízo do seu 
ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

13.9.3. Antes da homologação do certame a licitante detentora do menor preço será 
convidada a realizar a etapa de DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA, com todos os módulos ofertados, 
sendo agendado no prazo definido pela Contratante, obedecendo ao disposto no item 12 do Termo de 
Referência. 

13.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

13.11. Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no chat, via sistema, nova 
data e horário para a continuação da mesma. 

13.12. O(a) Pregoeiro(a) poderá solicitar pareceres técnicos para orientar sua decisão. 

13.13. O(a) Pregoeiro(a) deverá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta à licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação 
em condições diversas das previstas neste Edital. 

13.13.1. Também nas hipóteses em que o(a) Pregoeiro(a) não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, deverá negociar com a licitante para que seja obtida melhor proposta. 

13.13.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

13.14. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta da licitante vencedora não 
atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser 
convocadas tantas quantas forem necessárias para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta 
vencedora. 

13.15. Nos itens não exclusivos para a participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e 
Microempreendedores Individuais, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à 
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 
artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o 
caso. 

13.16. Também será desclassificada a proposta que não atender às especificações mínimas exigidas no 
Anexo I – Termo de Referência - deste Edital. 

13.17. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(a) pregoeiro(a) verificará a habilitação da 
licitante, observado o disposto no Edital. 

SEÇÃO XIV – DA HABILITAÇÃO 

14.1. Os licitantes encaminharão, por meio do sistema eletrônico, Sistema Integrado de Gestão 
Administrativa – SIGA, no site www.siga.ap.gov.br, junto à proposta com a descrição do objeto ofertado e o 

http://www.siga.ap.gov.br/
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preço (seção VII), os documentos de habilitação exigidos neste Edital até a data e horário para abertura da 
sessão pública.  

14.1.1. Deverão ser encaminhadas, também, as alterações ou consolidações referentes a estes 
documentos. 

14.2. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

14.2.1. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

14.2.2. Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da 
proposta. 

14.2.3. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do 
envio de lances. 

14.3. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

14.3.1. SICAF, disponível no sítio eletrônico: https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-
web/index.jsf; 

14.3.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

14.3.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e 
Inelegibilidade mantida pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

14.3.4. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - 
CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

14.3.5. Cadastro das Empresas Sancionadas no Estado de Amapá, mantido em seção do Sistema 
SIGA, com consulta por meio do sítio eletrônico: 
https://siga.ap.gov.br/sgc/faces/pub/sgc/tabbasicas/FornecedoresSancionadosPageList.jsp; 

14.3.6. Outros sistemas ou bases de dados em que figurem registradas empresas sancionadas e 
impedidas de contratar com a Administração Pública. 

14.4. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que estejam previamente 
registrados no SICAF ou no CRC, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes 
dos sistemas. 

14.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

14.6. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação, possibilitada a 
impugnação, bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa; 

https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/index.jsf
https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/index.jsf
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://siga.ap.gov.br/sgc/faces/pub/sgc/tabbasicas/FornecedoresSancionadosPageList.jsp
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14.7. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 
participação. 

14.7.1. Constatada a inabilitação do vencedor, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a 
qualificação dos licitantes, na ordem de classificação até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o 
respectivo licitante declarado vencedor; 

14.8. No caso de inabilitação e da participação cumulativa de microempresas ou empresas de pequeno 
porte, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 
da Lei Complementar n.° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da 
proposta subsequente. 

14.9. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por meio dos 
registros do item 14.3, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade 
fiscal e trabalhista e à qualificação econômica-financeira. 

14.10. É dever do licitante: 

14.10.1. Atualizar previamente a sua situação junto às bases de dados de Inabilitação/Sanção 
dispostas no item 14.3, a fim de que estejam aptos, na data da abertura da sessão pública, a contratar com a 
Administração Pública; 

14.10.2. Excepcionalmente, em caso de urgência, devidamente justificada no termo de 
referência/projeto básico do procedimento licitatório, encaminhar, em conjunto com a apresentação da 
proposta, eventuais documentações ainda não atualizadas nos sistemas próprios, por meio de endereço 
eletrônico disponibilizado pelo órgão licitante; 

14.11. O descumprimento dos subitens acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos 
sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) 
certidão(ões) válida(s). 

14.12. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos no Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em 
formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

14.12.1. A proposta readequada deverá ser apresentada pelas licitantes, via e-mail: 
licita08@pge.ap.gov.br / coordlicit@pge.ap.gov.br no prazo de 02h (duas horas), a contar do encerramento 
da negociação de preços, prazo este que poderá ser prorrogado por igual período, a critério do (a) Pregoeiro 
(a). Já os documentos de habilitação devem estar anexados ao sistema desde o momento da criação 
da proposta, conforme previsto na seção VII, item 7.4, alínea a. 

14.13. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 
documento digital. 

14.14. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos, mesmo quando se tratar de empresas de mesmo grupo econômico, nos termos da Lei 
n.° 6.404, Decreto-Lei n.° 5452 e outros instrumentos normativos que tratam da temática. 

14.14.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

14.14.2. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento 
dessas contribuições. 
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14.15. A estimativa das quantidades a serem adquiridas por órgãos não participantes não será considerada 
para fins de qualificação técnica e qualificação econômico-financeira na habilitação do licitante.  

14.16. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos do Edital, a documentação relacionada nos itens a 
seguir, para fins de habilitação: 

14.16.1. Habilitação jurídica: 

14.16.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

14.16.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição 
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade 
no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

14.16.1.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

14.16.1.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

14.16.1.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

14.16.1.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata 
da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n.° 5.764, de 1971; 

14.16.1.7. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-
P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 
Desenvolvimento Agrário; 

14.16.1.8. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que 
comprove a qualificação como produtor rural pessoa física. 

14.16.1.9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 
decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir; 

14.16.1.10. No caso de sociedades por ações: documentos exigidos 14.16.1.3 acrescido de 
comprovante de eleição de seus administradores, acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva; 

14.16.1.11. Certidão de comprovação da condição de Microempresa, Empresa de Pequeno 
Porte, expedida pela Junta Comercial nos termos do art. 8º, da Instrução Normativa n.º 103, de 30 de abril de 
2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC; 

14.16.1.12. No caso de todos os subitens anteriores, Cédula de Identidade/RG e CPF do 
representante da licitante; 

14.16.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

14.16.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 
de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

14.16.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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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; 

14.16.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

14.16.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.° 5.452, de 1º de maio de 1943; 

14.16.2.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

14.16.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

14.16.2.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao 
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou 
sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

14.16.2.8. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da 
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

14.16.2.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

14.16.3. Qualificação Econômico-Financeira: 

14.16.3.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica; 

14.16.3.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o 
licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido 
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, 
devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação. 

14.16.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

14.16.3.3. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial 
do último exercício financeiro; 

14.16.3.4. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 
sociedade; 

14.16.3.5. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato 
social/estatuto social. 

14.16.3.6. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados 
da última auditoria contábil financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei n.° 5.764, de 1971, ou de uma 
declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 

14.16.3.7. Comprovação da situação financeira da empresa constatada mediante obtenção 



 

 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE, CNPJ: 01.002.322/0001-32.                                                   18 
Endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho, 396, Centro, CEP: 68.901-280 Macapá/AP.  
Telefone: (96) 3131 – 2839 
 

CLC/PGE 

Proc. n.º 

00020/PGE/2021 

Fls.: ____ 

Rub.:____ 

de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) iguais ou maiores que 1 
(um), resultantes da aplicação das fórmulas: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG =   ---------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Total 

SG =    ----------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Circulante 

LC =      -----------------------; 

Passivo Circulante 

14.16.3.8. As empresas, registradas ou não no Cadastro Central de Fornecedores, que 
apresentarem resultado inferior a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral 
(SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor 
estimado da contratação ou item pertinente. 

14.16.4. Qualificação Técnica: 

14.16.4.1. Comprovação de aptidão para a execução de objeto em características, 
quantidades e prazos compatíveis com o objeto da licitação, por meio da apresentação de atestado(s) de 
capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em papel timbrado, 
assinado e datado, comprovando que a Licitante tenha executado ou que esteja executando este tipo de 
objeto satisfatoriamente; 

14.17. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de 
inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e da apresentação do balanço patrimonial e das 
demonstrações contábeis do último exercício. 

14.17.1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que 
a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez 
que atenda a todas as demais exigências do edital. 

14.17.2. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 
tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após 
a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a 
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

14.17.3. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no Edital, sendo facultada a convocação dos 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação 
fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

14.18. Além da documentação disposta nesta seção, as licitantes deverão apresentar, ainda, as seguintes 
declarações: 
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14.18.1. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme §2º do artigo 32 da Lei n.º 8.666/1993, de 
acordo com o modelo do Anexo IV deste Edital; 

14.18.2. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso 
XXXIII, artigo 7°, da Constituição Federal, e inciso V do artigo 27 da Lei n.º 8.666/1993, acrescido pela Lei n.º 
9.854 de 27 de outubro de 1999, conforme o modelo contido do Anexo V deste Edital; 

14.18.3. Declaração de que tem pleno conhecimento das informações, condições e peculiaridades 
inerentes à natureza do serviço e ao local de sua execução, que assume total responsabilidade por esse fato e 
que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras 
com a Contratante, anexos III e IV do Termo de Referência. 

14.19. A declaração falsa relativa à proposta de preços e ao cumprimento dos requisitos de habilitação e do 
art. 3º da Lei Complementar n.° 123/2006 sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital. 

14.20. A falsidade das DECLARAÇÕES prestadas pela LICITANTE caracteriza crime previsto no artigo 299 do 
Código Penal, sujeitando-se ainda às sanções previstas no Decreto Estadual n.° 2.648/2007. 

14.21. Caso haja necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a 
sessão, informando no chat a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

14.22. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido no Edital. 

14.23. É vedada a autenticação de cópia simples de documento já autenticado em cartório (por tabelião de 
notas ou por oficiais do registro Civil das Pessoas Naturais); 

14.24. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais de órgãos e 
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova; 

14.24.1. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 
documentos necessários para verificação, a licitante será inabilitada. 

14.25. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da 
respectiva tradução livre para língua portuguesa. Posteriormente, na hipótese de o licitante vencedor ser 
estrangeiro, para fins de assinatura do contrato ou da Ata de Registro de Preços, os documentos de que trata 
este item serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto 
n° 8.660, de 29/01/2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados 
ou embaixadas. 

14.26. O licitante provisoriamente vencedor em um item que estiver concorrendo em outro ficará obrigado a 
comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 
venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da 
aplicação das sanções cabíveis. 

14.26.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação 
recairá sobre o(s) item(ns) de menor valor cuja retirada seja suficiente para a habilitação do licitante nos 
remanescentes. 

14.27. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

14.28. Após a análise dos documentos de habilitação das (s) empresa (s) vencedora (s), além da informação 
usualmente contida na Ata da Sessão Pública, os autos do processo serão instruídos com toda documentação 
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formal pertinente à licitação, bem como, termo de certificação do (a) Pregoeiro (a), para fins de comprovação 
do cumprimento dos requisitos de habilitação pela (s) licitante (s). 

SEÇÃO XV – DA ADERÊNCIA AO PREÇO DA LICITANTE VENCEDORA 

15.1. Após a declaração da licitante vencedora, o(a) pregoeiro(a) comunicará aos demais licitantes sobre a 
possibilidade de redução de seus preços ao valor da proposta vencedora. 

15.2. A apresentação de novas propostas na forma do item anterior não prejudicará o resultado do certame 
em relação ao licitante mais bem classificado. 

15.3. A convocação para aderência dos preços será realizada via chat pelo (a) pregoeiro (a), sendo 
concedido o prazo de 04 (quatro) minutos para que os licitantes se manifestem. 

SEÇÃO XVI – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

16.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 
impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica. 

16.1.1. A impugnação deverá ser realizada em campo próprio no sistema, mediante acesso ao sítio 
www.siga.ap.gov.br. 

16.1.2. Caberá o (a) Pregoeiro (a), auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, 
decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 

16.1.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para 
realização do certame. 

16.1.4. A impugnação deverá conter os seguintes dados do interessado ou de quem o represente: 
nome e endereço completos, telefone, data e assinatura do interessado ou de seu representante, formulação 
do pedido, com exposição dos fatos e seus fundamentos. 

16.1.5. A decisão do (a) Pregoeiro (a) a respeito da impugnação será publicada no sítio 
www.siga.ap.gov.br. 

16.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital o licitante que não apontar as falhas ou 
irregularidades supostamente existentes no ato convocatório até o segundo dia útil que anteceder a data de 
realização do pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício, esta não suspenderá o curso do 
certame. 

16.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao(à) 
Pregoeiro(a), até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico, via internet, em campo próprio no sistema mediante acesso ao sítio 
www.siga.ap.gov.br. 

16.3.1. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se identificar 
(CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para 
pessoa física) e disponibilizar as informações para contato (endereço completo, telefone, fax e e-mail). 

16.4. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da 
data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do 
edital e dos anexos. 

16.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, exceto 
naqueles em que for razoável, por decisão do pregoeiro ou de autoridade superior, sobrestar a prática de atos 
ao esclarecimento do fato ou adequação suscitada pelo licitante. 

http://www.siga.ap.gov.br/
http://www.siga.ap.gov.br/
http://www.siga.ap.gov.br/
http://www.siga.ap.gov.br/
http://www.siga.ap.gov.br/
http://www.siga.ap.gov.br/
http://www.siga.ap.gov.br/
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16.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

16.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a Administração. 

SEÇÃO XVII – DOS RECURSOS 

17.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, o(a) Pregoeiro(a) abrirá o prazo de 02h 
(duas horas), que configura manifestação imediata, quando, a partir de então, dentro deste prazo estipulado, 
qualquer licitante poderá, imediatamente, em campo próprio do sistema, sítio www.siga.ap.gov.br, manifestar 
sua intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão (ões) pretende recorrer 
e por qual (is) motivo(s). 

17.1.1. Havendo quem se manifeste, caberá ao (a) Pregoeiro (a) verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. 

17.1.2. Nesse momento o (a) Pregoeiro (a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso, quais sejam, sucumbência, tempestividade, 
legitimidade, interesse e motivação. 

17.1.3. A falta de manifestação motivada da licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito, podendo o (a) pregoeiro (a) adjudicar o objeto do certame a licitante declarada 
vencedora e, posteriormente, encaminhar os autos a autoridade competente para homologação. 

17.2. Para efeito do disposto no item anterior, manifestação motivada é a descrição sucinta e clara do fato 
que motivou a licitante a recorrer. 

17.3. Uma vez admitido o recurso, a recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias úteis para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, 
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias úteis, que 
começarão a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa de seus interesses. 

17.3.1. As razões do recurso poderão ser apresentadas, também, através do e-mail: 
licita08@pge.ap.gov.br / coordlicit@pge.ap.gov.br, em extensão “pdf”, ou, ainda, poderá ser protocolizada, 
no setor de protocolo da Procuradoria- Geral do Estado - PGE, no endereço constante no item 5.1 deste Edital, 
e endereçada a Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE, no prazo determinado no item 17.3. 

17.4. O (s) recurso (s), porventura interposto (s), terá(ão) efeito suspensivo, nos termos do art. 109, §2º da 
Lei n.º 8.666/1993 e, será (ão) dirigido ao Procurador Coordenador da Central de Licitação e Contratos – 
CLC/PGE, por intermédio do(a) Pregoeiro(a), o(a) qual poderá reconsiderar sua decisão, em 05 (cinco) dias 
úteis ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo(s) ao Procurador-Geral do Estado, devidamente informado(s), 
para apreciação e decisão, no prazo de 05 (cinco) úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de 
responsabilidade. 

17.5. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

17.5.1. Não serão conhecidos os recursos interpostos, sem manifestação prévia, em formulário 
próprio, no ato da sessão pública e, fora dos respectivos prazos legais, enviados por fax, bem como os que 
não contiverem a identificação ou assinatura do responsável legal ou representante da empresa. 

17.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

http://www.siga.ap.gov.br/
mailto:licita@pge.ap.gov.br
mailto:coordlicit@pge.ap.gov.br
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adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 

SEÇÃO XVIII – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

18.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

18.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que 
serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

18.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC n.° 123/2006. Nessas hipóteses, serão 
adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

18.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

18.2.1. A convocação se dará de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

18.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no sistema 
utilizado anteriormente, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

18.3. Não havendo sido informada data e horário, ou não continuada a sessão na data e horário informados, 
o reinício da sessão somente ocorrerá depois da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes no chat 
e no Diário Oficial do Estado, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis. 

SEÇÃO XIX – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

19.1. A adjudicação do objeto deste Pregão ocorrerá pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE. 

19.2. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo(a) Pregoeiro(a), à licitante vencedora, salvo quando houver 
recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para a homologação (art. 28 do 
Decreto Estadual n.º 2.648/2007). 

19.2.1. Após a homologação, a adjudicatária será convocada a assinar o contrato no prazo de 05 
(cinco) dias. 

19.3. Após a fase recursal, a homologação deste Pregão compete ao Procurador-Geral do Estado do Amapá, 
podendo ser delegado ao Procurador Coordenador da Central de Licitações e Contratos (p. único do art. 17 do 
Decreto Estadual n.º 3.184/2016). 

SEÇÃO XX - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP 

20.1. Após a homologação do resultado do julgamento, a licitante adjudicatária será convocada para firmar a 
Ata de Registro de Preços - ARP, conforme minuta constante no Anexo VI deste edital, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito a ter o seu preço registrado. 

20.2. Será incluído, na respectiva ARP, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os serviços com preços 
iguais ao da licitante vencedora do certame, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos, 
bem como a localidade onde serão prestados os serviços, em consonância com o inciso I e alíneas do art.13 
do Decreto Estadual n.º 3.182/2016.  

20.3. O prazo fixado no item 20.1 poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, desde que a 
solicitação seja apresentada ainda durante o transcurso do interstício inicial, ocorrendo motivo justificado e 
aceito pela Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE. 

20.4. O prazo de validade da ARP será de até 12 (doze) meses, a contar de sua publicação, incluídas 
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eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei n.º 8.666/1993. 

20.5. É facultado à Administração, quando o vencedor não assinar a ARP, no prazo e condições estabelecidos, 
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro colocado, podendo, ainda, revogar a licitação independentemente da 
cominação prevista no art. 7º da Lei n.º 10.520/2002. 

20.6. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, após 
cumpridos os requisitos de publicidade. 

20.6.1. A recusa injustificada do fornecedor classificado em assinar a Ata, dentro do prazo 
estabelecido no item 20.1, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas. 

20.7. Os preços consignados na Ata de Registro de Preços serão fixos e irreajustáveis durante o período de 
sua vigência, ressalvando-se o disposto no art.19 do Decreto Estadual n.º 3.182/2016. 

20.8. A Contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelos órgãos participantes, constantes 
no item 4.2, por intermédio do instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa ou outro 
instrumento hábil, conforme o disposto no art. 62 da Lei n.º 8.666/1993, emitida após a autorização pelo órgão 
gerenciador da ata. 

20.9. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, 
poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do 
procedimento licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, nos termos do art. 24 do Decreto Estadual 
n.º 3.182/2016. 

20.10. As contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

20.11. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, 
ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
órgão participante, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

20.12. É vedado efetuar acréscimo nos quantitativos fixados pela ata de registro de preço, inclusive o 
acréscimo de que o § 1º do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993 trata. 

20.13. Justifica-se a previsão para adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante 
do certame licitatório pelos seguintes motivos: 

a) A missão institucional da Central de Licitações e Contratos do Estado CLC, como órgão que visa 
à centralização dos processos licitatórios dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual em prol da 
economicidade e eficiência nas contratações estaduais; 

b) A comprovada economicidade nas contratações para a Administração Pública, tanto em termos 
de custos para se realizar um procedimento licitatório onde já se tem registrado o produto a ser adquirido em 
atas de registro de preços vigentes, quanto em termos de economia de escala, tendo em vista que a CLC é o 
órgão responsável pela centralização e racionalização dos procedimentos licitatórios do Estado; 

c) Considerando a previsão legal constante no art. 5º, XIV e art. 24, do Decreto estadual n.° 
3.182/2016, que regula o Sistema de Registro de Preços no Amapá, sendo observado o princípio da 
legalidade; 

d) E, ainda, para atendimento de necessidades urgentes de contratação por órgãos que, por algum 
motivo, não tem disponível o tempo necessário à realização de seu próprio procedimento licitatório, 
considerando a celeridade e objetividade nas contratações através da adesão a atas de registro de preços cujo 
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objeto já fora previamente e devidamente especificado e licitado pelo órgão gerenciador, seguindo-se os ritos 
de um procedimento licitatório, e sob a observância dos órgãos de controle. 

SEÇÃO XXI - DA REVISÃO, DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS E DO 
CANCELAMENTO DO REGISTRO DO BENEFICIÁRIO DA ATA 

21.1. A ata de registro de preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da 
Lei n.º 8.666/1993 c/c o artigo 14 e 19 do Decreto Estadual n.º 3.182/2016. 

21.2.  Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 
mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços registrados, cabendo a Procuradoria-Geral do Estado, por 
meio da Central de Licitações e Contratos (órgão gerenciador) promover às negociações necessárias junto aos 
fornecedores registrados, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II, do caput do art.65 da 
Lei n.º8.666/1993. 

21.3.  Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado 
no mercado, a Central de Licitações e Contratos, nos termos do art.20 e incisos do Decreto Estadual n.º 
3.182/2016, poderá convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 
pratico no mercado ou; liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, caso 
frustrada a negociação ou; convocar os demais fornecedores registrados visando promover igual oportunidade 
de negociação, observada a ordem de registro e classificação. 

21.4.  Quando o preço registrado tornar-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder 
cumprir o compromisso, inicialmente assumido, poderá, mediante requerimento, devidamente instruído, pedir 
revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” 
do inciso II, ou do §5° do art.65 da Lei n.°8.666/1993, caso em que a Central de Licitações e Contratos – 
CLC/PGE (órgão gerenciador), com base no art.21 e incisos do Decreto Estadual n.º 3.182/2016, poderá 
negociar os preços, visando à manutenção dos preços inicialmente registrados ou; liberar o fornecedor do 
compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento e, sem a aplicação da 
penalidade, se confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes apresentados ou; convocar os demais 
fornecedores, para assegurar iguais oportunidades de negociação. 

21.4.1.  A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em Termo Aditivo à Ata de Registro 
de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes; 

21.4.2.  Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da 
ata de registro de preços, conforme o caso, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 

21.5.  O registro de preço do fornecedor será cancelado pela Administração, quando o mesmo descumprir as 
condições da Ata de Registro de Preços ou; não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no 
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável ou; não aceitar reduzir o seu preço 
registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado ou; sofrer sanção prevista 
nos incisos III ou IV do Caput do Art. 87 da Lei n.º 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei n.º 10.520, de 2002. 

21.6.  De acordo com o art. 19 do Decreto Estadual n.° 3182, o preço registrado poderá ser revisto em 
decorrência de eventual variação daqueles praticados no mercado, ou de fato que altere o custo dos serviços 
registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as 
disposições contidas na alínea "d" do inciso II, do caput do art. 65, da Lei n.° 8.666, de 1993. As demais 
condições e ritos para que a revisão de preços seja realizada estão previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto 
Estadual n.º 3182/2016. 

21.7.  O cancelamento do registro de preços, nas hipóteses previstas no p. único do art. 22 do Decreto 
Estadual n.º 3.182/2016, será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a 
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ampla defesa. 

21.8.  O cancelamento do Registro de Preços poderá ocorrer por razão de interesse público ou a pedido do 
fornecedor, na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados. 

SEÇÃO XXII – DO TERMO DE CONTRATO  

22.1. A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão participante deste 
certame, será formalizada por intermédio de Instrumento Contratual e ocorrerá no momento em que surgir a 
necessidade de realização dos serviços, bem como quando conveniente e oportuno à Administração 
contratante. 

22.1.1. Quando convocada para assinatura do instrumento contratual acima mencionado, a 
adjudicatária deverá apresentar o Certificado de Registro Cadastral – CRC, emitido pelo Cadastro Central de 
Fornecedores – CCF/CLC/PGE, situado no endereço constante no item 5.1 deste Edital, consoante determina 
o Decreto Estadual n.º 1.249, de 08 de Abril de 2016. 

22.2. A convocação de que trata o item 23.1 deverá ser atendida no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir 
da data de convocação pela Administração, sob pena de decair o direito de fornecimento do objeto. 

22.2.1. O prazo mencionado no subitem anterior poderá ser prorrogado 01 (uma) única vez, 
mediante requerimento da adjudicatária, formulado antes do esgotamento do prazo, desde que exista motivo 
justificado e seja este aceito pela Administração. 

22.3. A recusa injustificada em assinar o Contrato e em receber a Nota de Empenho implicará na inexecução 
total do compromisso assumido, sujeitando a adjudicatária à aplicação das sanções legalmente estabelecidas. 

22.4. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no 
edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções e demais 
cominações legais cabíveis, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a 
comprovação das condições de habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e 
feita a negociação, assinar o contrato. 

22.5. A entrega da respectiva Nota de Empenho ficará diretamente condicionada ao ato formal de assinatura 
do respectivo contrato, como solenidade de tratamento recíproco, cabendo à adjudicatária, para tanto: 

22.5.1. Fazer-se representar por profissional devidamente habilitado a examinar a minuta contratual, 
em comparação com o instrumento obrigacional definitivo; 

22.5.2. Autorizar o seu representante, não havendo divergência entre os documentos cotejados, a 
firmar em seu nome o referido contrato. 

22.6. Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra forma de discordância ou 
inconformismo em relação a quaisquer tópicos do contrato que guardem absoluta conformidade com sua 
minuta, em expressão e substância. 

22.7. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no 
edital, que deverão ser mantidas pela contratada durante toda a vigência do contrato. 

22.8. Ao assinar o instrumento contratual e retirar a Nota de Empenho, a contratada obriga-se a executar o 
objeto, conforme especificações e condições contidas neste Edital, em seus anexos e também na proposta 
apresentada. Prevalecendo, em caso de divergência, as especificações e condições dispostas neste Edital. 

22.9. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica o 
reconhecimento de que: 
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22.9.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 
estabelecida as disposições da Lei n.° 8.666, de 1993; 

22.9.2. A Contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 

22.9.3. A Contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 
e 78 da Lei n.° 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

22.10. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta ao SICAF e aos demais cadastros 
previstos no subitem 14.3. do edital, para identificar eventual proibição da licitante adjudicatária de contratar 
com o Poder Público. 

22.10.1. Na hipótese de irregularidade, a Contratada deverá regularizar a sua situação no prazo de 
até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

22.11. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no 
edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções e demais 
cominações legais cabíveis, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a 
comprovação das condições de habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e 
feita a negociação, assinar o contrato. 

SEÇÃO XXIII – DOS PRAZOS, CONDIÇÕES DE ENTREGA E REAJUSTAMENTO EM GERAL 

23.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto, bem como os prazos e condições de entrega do 
objeto estão descritos no Termo de Referência anexo a este Edital. 

23.2. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo 
de Referência anexo a este Edital. 

SEÇÃO XXIV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA E DO ACOMPANHAMENTO 
E DA FISCALIZAÇÃO 

24.1. As obrigações da CONTRATANTE e CONTRATADA estão descritas no Termo de Referência anexo a 
este Edital. 

24.2. Os critérios de fiscalização estão descritos no Termo de Referência anexo a este Edital. 

SEÇÃO XXV – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

25.1. O pagamento será efetuado mensalmente mediante apresentação de Notas Fiscais referentes aos 
serviços entregues e atestados pela Contratante, através da emissão de termos de aceite; 

25.2. No período de implantação dos Sistemas, a Contratada deverá emitir Notas Fiscais referentes a cada 
uma das atividades descritas no cronograma de implantação, conforme Anexo II, somente ao serem 
finalizadas. Neste caso, a Contratada deverá entregar um Relatório de cada atividade, que deverá ser 
analisado e aceito pelo responsável por seu recebimento; 

25.3. O pagamento será de acordo com a demanda efetivamente executada, após as Notas Fiscais serem 
aceitas a atestadas pelo funcionário da Contratante, designado como Gestor do Contrato; 

25.4. O pagamento se dará em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação tratada neste 
subitem, observadas as disposições do termo de referência, através de crédito na Conta Bancária do 
fornecedor ou através de Cheque nominal, acompanhado da seguinte documentação: 

a) Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via única, devidamente atestada pelo gestor do contrato; 

b) CND – Certidão Negativa de Débitos para com a Previdência Social; 
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c) CRF – Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 

d) CND emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual; 

e) CND emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

f) CND emitida pela Prefeitura Municipal, e; 

g) CND emitida pela Justiça Federal do Trabalho. 

25.5. A Administração reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) a serem pagas, 
qualquer débito existente da empresa em consequência de penalidade aplicada durante o fornecimento do 
objeto; 

25.6. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isto gere direito ao pleito 
de reajustamento ou correção monetária do valor inicial. 

SEÇÃO XXVI – DO REAJUSTE E DA REVISÃO CONTRATUAL 

26.1. As regras referentes ao reajuste e à revisão contratual seguirão as regras estabelecidas no Instrumento 
Contratual anexo a este Edital. 

SEÇÃO XXVII - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

27.1. Com fundamento no Art. 7º da Lei n.º 10.520/2002 e Art. 29 do Decreto Estadual n.° 2.648/2007, ficará 
impedida de licitar e contratar com o Estado do Amapá e será descredenciada do cadastro de fornecedores, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo demais cominações legais, a CONTRATADA que: 

a) Não mantiver a proposta; 

b) Deixar de entregar a documentação exigida no certame ou apresentar documentação falsa; 

c) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

d) Fornecer material que não atenda à especificação exigida no edital; 

e) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

f) Comportar-se de modo inidôneo; 

g) Fizer declaração falsa; 

h) Cometer fraude fiscal. 

27.2. Para os fins da alínea “f”, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos Ar. 178 da Lei n.º 
14.133/2021. 

27.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.° 8.666/1993 e suas alterações, a CONTRATADA ficará 
sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou 
inexecução total das obrigações, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, às seguintes 
penalidades: 

a) Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a CONTRATANTE; 

b) Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado e por 
ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste edital, até o máximo de 15% (quinze 
por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma 
vez comunicados oficialmente; 
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c) Multa compensatória de até 15% (quinze por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de 
inexecução total do objeto e pela recusa em retirar a Nota de Empenho, recolhida no prazo máximo de 15 
(quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente, e sem prejuízo da aplicação de outras sanções 
legalmente previstas; 

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual da alínea anterior, 
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

e) Suspensão temporária de participar em licitação, pelo prazo de até 02 (dois) anos, em relação 
ao órgão da administração ou entidade Contratante que a aplicou; 

f) Impedimento de licitar e contratar com o Estado do Amapá com o consequente 
descredenciamento do Cadastro Central de Fornecedores do Estado do Amapá, pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos; 

g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 
CONTRATANTE pelos prejuízos causados; 

27.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n.º 8.666, de 1993, a CONTRATADA 
que: 

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento 
de quaisquer tributos; 

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados; 

27.5. As sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e” do item 27.3 desta Seção poderão ser aplicadas à 
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados, sem 
prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

27.5.1. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
infrator, o Estado do Amapá ou a Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 
419 do Código Civil. 

27.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas neste instrumento realizar-se-á mediante processo 
administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito previsto na Lei n.° 
12.846/2013 (Lei Anticorrupção), e, subsidiariamente, o procedimento previsto na Lei n.° 8.666/1993 e na Lei 
n.° 9.784/1999. 

27.7. A competência para processamento das penalidades, antes da homologação da Licitação, é da Central 
de Licitações e Contratos. Após, a responsabilidade será do respectivo órgão Contratante. 

27.8. Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a autoridade competente 
deverá considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, o grau de 
comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas. 

27.9. A CONTRATANTE poderá reter dos pagamentos devidos à CONTRATADA, como medida cautelar, 
independentemente de sua manifestação prévia, valor relativo à eventual multa a ser aplicada em razão de 
inadimplemento contratual, com base no Art. 45 da Lei n.° 9.784/1999. 

27.10. O valor da multa aplicada será descontado dos pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA 
ou da garantia prestada, quando houver, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente. 
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27.11. Aplicada à penalidade de multa, após regular processo administrativo, e observado o disposto nas 
condições deste Edital, a licitante será notificada para efetuar o recolhimento do seu valor, no prazo de 30 
(trinta) dias, contados da notificação. 

27.12. Se, durante o processo de aplicação de sanção, houver indícios de prática de ato ilícito tipificado pela 
Lei n.° 12.846, de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo 
administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de 
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 

27.13. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Estadual resultantes de 
ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

27.14. As situações dispostas no art. 78 da Lei 8.666/1993 poderão ensejar, a critério da Administração, a 
rescisão unilateral do contrato. 

SEÇÃO XXVIII - DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

28.1. A autoridade competente pela homologação do certame poderá revogar a licitação por razões de 
interesse público, decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, 
mediante ato escrito e devidamente fundamentado, nos termos do art. 49, caput, da Lei n.º 8.666/93 e art. 30, 
caput do Decreto Estadual n.º 2.648/2007. 

28.1.1. A anulação do procedimento licitatório induz à da Ata de Registro de Preços. 

28.2. As licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, 
ressalvado o direito do Contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no 
cumprimento do contrato, conforme o § 1º do art. 49 da Lei n.º 8.666/1993. 

28.3. No caso de desfazimento de processo licitatório, fica assegurado o direito ao contraditório e à ampla 
defesa. 

SEÇÃO XXIX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

29.1. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 
finalidade e a segurança da contratação. 

29.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

29.3. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da licitante, 
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da isonomia e do interesse público. 

29.3.1. Está afastada a hipótese nos dispositivos legais que determinam a exclusão do licitante do 
certame, pressupostos fáticos em que não é possível a convalidação ou adequação de atos administrativos. 

29.4. Em caso de divergência entre o sistema SIGA e disposições deste Edital, prevalecerão as informações 
constantes no sistema. 

29.5. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas 
à sessão pública virtual constarão em ata divulgada no sistema eletrônico. 

29.6. Para todas as referências de tempo contidas neste edital, será observado o horário de Brasília (DF) e, 
dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
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29.7. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público, decorrentes de 
fato supervenientes, devidamente comprovada, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício por 
provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado. 

29.7.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 
no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.  

29.7.2. Não havendo sido informada data e horário, ou não continuada a sessão na data e horário 
informados, o reinício da sessão somente ocorrerá depois da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos 
participantes no chat e no Diário Oficial do Estado, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis. 

29.8. É facultada ao(à) Pregoeiro(a) ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do procedimento licitatório, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

29.8.1. No julgamento das propostas e da habilitação, 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. 

29.8.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação, mas à 
preferência, caso opte a Administração pelo seu prosseguimento. 

29.9. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase desta licitação. 

29.9.1. São vedadas transações de qualquer tipo que visem à minimização das penalidades 
cabíveis ao caso concreto. 

29.10. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentação 
relativa ao presente pregão e/ou em decorrência da anulação do procedimento licitatório. 

29.10.1. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 
ou do resultado do processo licitatório. 

29.11. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

ANEXO I - Termo de Referência; 

ANEXO II - Modelo de Proposta de Preços; 

ANEXO III - Modelo de Declaração de ME/EPP/MEI; 

ANEXO IV - Modelo de Declaração de inexistência de fato impeditivo de habilitação; 

ANEXO V - Modelo de Declaração (Requisitos Constitucionais); 

ANEXO VI - Minuta da Ata de Registro de Preço; 

ANEXO VII - Minuta do contrato. 

29.12. A Central de Licitações e Contratos da Procuradoria Geral do Estado do Amapá será competente para 
resolver os casos omissos e expedir normas, instruções e orientações a serem observadas obrigatoriamente 
neste Edital. 
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SEÇÃO XXX – DO FORO 

30.1. As questões decorrentes da execução deste Edital que não possam ser dirimidas administrativamente 
serão processadas e julgadas na Comarca de Macapá/AP, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

Macapá-AP, 04 de junho de 2021. 
 

Bernardo Firmino Martins de Souza 
Coordenadoria de Padronização de Documentos - CLC/PGE 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

Aprovo o presente Termo de 
Referência, nos termos da Lei 
n.º10.520/2002. 

 

Rodrigo Marques Pimentel 
Procurador Chefe da Central de 

Licitações e Contratos 
 

 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA COM FORNECIMENTO 

DE MÓDULOS E CÓDIGOS FONTES DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SAÚDE E PRONTUÁRIO 

ELETRÔNICO PADRONIZADO ÀS NORMAS NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INCLUINDO INTEGRAÇÃO 

COM SOFTWARES DA ESTADUAL DE SAÚDE DO AMAPÁ. 
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1. OBJETO  

Registro de Preços para Contratação de Solução Tecnológica com Fornecimento de Módulos e de 
Códigos Fontes de Software de Gestão de Saúde e Prontuário Eletrônico Padronizado às normas do Ministério 
da Saúde (Portaria 2.073, de 31 de agosto de 2011), incluindo integração com softwares da Estadual de 
Saúde do Amapá (Governo e Municípios), implantação, treinamento, manutenção legal e suporte técnico por 
período de 12 meses, conforme condições e requisitos apresentados neste Termo de Referência. 

2. JUSTIFICATIVA  

   Os serviços de saúde brasileiros vêm sendo impactados nas últimas décadas por mudanças no perfil 
sociodemográficos da população, onde observa-se o envelhecimento da população e melhora ainda pequena 
de outros condicionantes sociais. Estes eventos influenciam e colocam a prova a capacidade dos sistemas de 
saúde de lidar com os desafios desta nova realidade com ações de prevenção de doenças e tratamento de 
condições de enfermidades crônicas e agudas.  

Para que os sistemas de saúde possam atingir seus objetivos e melhorar os níveis de saúde da 

população adstritas ao seu território são necessárias ações de gestão, melhoria dos processos de trabalho e 

controle de intervenções clínicas e gerencias.  

Nesse sentido, faz-se necessário suprir a Saúde Pública do Estado do Amapá, com uma Solução 

Digital Multiplataforma e equipamentos, afim de possibilitar o melhor acompanhamento, controle, melhoria da 

comunicação com os usuários dos serviços de saúde das Secretarias Estadual e Municipais e um melhor 

acompanhamento quanto a frequência, de seus funcionários, colaboradores e serviços prestados pelas 

empresas contratadas.  

Considerando a otimização da prestação de contas dos procedimentos realizados nos serviços de 
saúde (faturamento) faz-se necessário, também, a automatização dos relatórios de produção de seus 
profissionais, através da utilização de prontuário eletrônico nas unidades de saúde. A utilização de ferramentas 
informatizadas possibilita a geração automática dos relatórios de produção para faturamento dos 
procedimentos ao Sistema Único de Saúde (SUS).  

Atualmente, os procedimentos relacionados a faturamento, controle da prestação de serviços por 

instituições conveniadas são feitos manualmente ou com lançamento manual em sistema de informação o que 

gera, muitas vezes, atraso na informação gerencial, possibilidade aumentada de erro e perdas de produção.  

Nesse contexto, é necessário destacar que os serviços prestados diariamente nas unidades de saúde 

em diversas localidades, por diversos colaboradores, situação essa que determina a geração de grande 

volume de dados a serem armazenados e processados, dificultando, nos moldes atuais, o controle de 

atividades e a aferição dos valores a serem pagos para os funcionários próprios e terceirizados e também 

exigindo um grande numero de funcionários dedicados a contabilização da produção realizada e geração de 

relatórios manuais para envio posterior ao MINISTÉRIO DA SAÚDE.  

Com isso, conclui-se que é necessário implementar uma solução multiplataforma para melhor gestão 

das atividades desenvolvidas no âmbito do Estado do Amapá com o foco em controle da atividade profissional 

(controle de frequência com biometria via integração com solução que o Estado possua ou venha a adquirir), 

acompanhamento e controle da gestão da clínica e condições de saúde da população por meio de prontuário 

eletrônico, controle de fluxo de processos e tecnologias de comunicação entre os usuários dos equipamentos 

de saúde, dispondo  ainda de ferramentas para monitorização da satisfação destes.  
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Outro fator motivante de se investir na informatização de Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TIC) da Saúde Pública é o aumento do faturamento dos procedimentos realizados na rede estadual de saúde, 

que pelo fato hoje de não possuir o processo todo informatizado, acaba não faturando de forma eficaz e 

eficiente os procedimentos, e enviando as informações para o Ministério da Saúde para faturar. 

Assim, com vistas a possibilitar uma maior economia de escala, a Procuradoria Geral do Estado, por 

intermédio da Central de Licitações e Contratos, será a responsável por consolidar as demandas e realizar o 

procedimento licitatório em nome do órgão demandante, visando alcançar maior eficiência e eficácia nas 

aquisições e contratações do Poder Executivo Estadual. 

3. ÓRGÃO GERENCIADOR 

  Conforme estatui o Art. 13, II, do Decreto Estadual n.º 3.184/2016 (Regulamento da CLC), c/c art. 29, 

caput, do Decreto Estadual n.º 3.182/2016 (Regulamento do SRP), a Procuradoria Geral do Estado - PGE, por 

intermédio da Central de Licitações e Contratos, exercerá o papel de órgão gerenciador do presente Registro 

de Preços. 

4. ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

Participa deste Registro de Preços o seguinte órgão: 

1. Secretaria de Estado da Saúde - SESA. 

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E QUANTIDADES 

5.1 Os serviços, equipamentos e materiais a serem fornecidos deverão atender as especificações 
técnicas mínimas e quantidades constantes no Anexo I deste Termo; 

5.2 Em caso de divergência entre a especificação dos itens descritos no CATÁLOGO DE MATERIAIS DO 
SIGA e a constante no Item 11, que trata das Definições e Detalhamento da Solução, deste Termo de 
Referência, prevalecerá a descrição deste Termo; 

5.3 As especificações técnicas descritivas do objeto, bem como os prazos, condições de execução, 
critérios de aceitabilidade e demais informações pertinentes ao objeto são de responsabilidade do 
órgão demandante deste processo licitatório e segue assinado pelo respectivo responsável técnico 
pela elaboração do presente Termo de Referência. As alterações promovidas pela Coordenadoria do 
Sistema de Registro de Preços e aprovadas pelo Procurador-Chefe restringem-se a aspectos 
meramente formais inerentes ao SRP, em prol da padronização documental, sem adentrar nos 
aspectos técnicos formulados pelo órgão; 

5.4 Serviços contemplados na contratação: 

5.4.1 Integração com softwares em uso da rede Estadual de saúde do Amapá;  

5.4.2 Toda a estrutura do software deverá ser integrada com a base de dados da Contratante 
quando os requisitos técnicos assim o exigir;  

5.4.3 A Contratada se responsabilizará pelas customizações necessárias no software com o objetivo 
de prover a integração do mesmo com os softwares atualmente em uso na rede de saúde. 
Para esta integração, os seguintes requisitos deverão ser respeitados:  

a) A Contratada se responsabilizará pelo desenvolvimento dos serviços que serão instalados no 
código fonte do software ofertado;  
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b) Os requisitos técnicos para desenvolvimento dos serviços (software ofertado e softwares 
locais) serão definidos em conjunto entre as equipes da Contratada e Contratante;  

c) Todas as integrações com o software da Contratada deverão ser realizadas através de API 
(Application Programming Interface) e/ou webservices.  

5.4.4 Implantação: A implantação do sistema consiste na disponibilização do software, online, 
devidamente integrado com a base de dados da Contratante, para preparação e testes da 
estrutura de informatização, a ser realizada pelas equipes de profissionais da Contratante e da 
Contratada, em unidade teste e, posteriormente, em todas as unidades de saúde contidas no 
escopo deste termo;  

5.4.5 Treinamento: O treinamento dos usuários da saúde deverá ser realizado em datas, locais e 
horários a serem definidos entre Contratante e Contratada. Para o treinamento, toda a 
infraestrutura (sala, equipamento, etc.) ficará sob a responsabilidade da Contratante; 

5.4.6 O treinamento e o processo de implantação têm como estimativa uma semana por unidade 
básica de saúde prestando-se apoio na recepção, consultório médico e após consulta, com 
estimativa de implantação de 2 unidade de forma simultânea para cada módulo contratado, 
sendo permitido o treinamento simultâneo quando ocorrer a implantação de mais de um 
módulo;  

5.4.7 Transferência do conhecimento para a equipe técnica: Consiste em treinar a equipe 
técnica da Secretaria de Saúde do Amapá em todo o software abrangendo a tecnologia 
utilizada e regras de negócio e funcionalidades para que possam realizar os suportes de 1º 
nível. A Contratante deverá fornecer os códigos fonte da última versão após o período de 
implantação e suporte contratado;  

5.4.8 Suporte técnico e atualizações legais: Consiste no suporte técnico e atualizações do 
software durante a vigência do contrato;  

5.4.9 Suporte técnico nível 3: Consiste no desenvolvimento sob demanda de funcionalidades 
específicas, definidas pela área técnica da Secretaria da Saúde do Amapá;  

5.4.10 Os serviços prestados terão que apresentar as seguintes caraterísticas, estas serão melhor 
detalhadas nos itens subsequentes do presente termo de referência: 

a) Serviço de atendimento ao usuário do sistema de saúde (prontuário eletrônico), 
agendamento eletrônico de consultas, consulta e exames, carteira de vacinas e ouvidoria; 

b)  Prontuário eletrônico com ferramentas informatizadas que permitam a melhor gestão da 
unidade hospitalar; 

c) Controle de Estoque de insumos gerais e relacionados aos serviços de saúde 
(medicamentos, material médico hospitalar, imunobiológicos) e integrado ao prontuário 
médico; 

d) Serviço de disparo de mensagens para população em geral ou específica de acordo do 
objetivo da comunicação. 

5.5 Para efeito de definição dos preços, a licitante deverá balizar sua proposta de acordo com a descrição 
e quantitativo dos itens constantes no Anexo I deste instrumento; 

5.6 Os itens do GRUPO E serão distribuídos e instalados no locais/unidades integrantes no Anexo II 
deste Termo de Referência; 

5.7 Os quantitativos previstos neste Termo de Referência foram definidos mediante coleta das 
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necessidades existentes junto ao órgão demandante, levando-se em consideração a média anual de 
consumo, na Previsão de Consumo encaminhada pelo órgão e registrada por meio da INTENÇÃO DE 
REGISTRO DE PREÇOS N.º 011/2021 – CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA COM 
FORNECIMENTO DE MÓDULOS E CÓDIGOS FONTES DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SAÚDE 
E PRONTUÁRIO ELETRÔNICA (SESA). 

6. DO QUANTITATIVO MACRO CONFORME O OBJETO 

6.1 Quantitativos Estimados da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde para precificação do 
sistema: 

● Unidades de Saúde UBS: 114; 

● Postos de Saúde: 79; 

● Unidades Mistas: 08; 

● Hospital Geral: 06; 

● Hospital Especializado: 02; 

● Unidade de Atenção a Saúde Indígena: 14; 

● 04 Prontos Atendimentos com Ambulatórios; 

● 24 Unidades onde o sistema será implantado com necessidade de treinamento e 
acompanhamento e no mínimo uma semana por unidade, abrangendo recepção, 
ambulatórios e pós atendimento; 

● Desenvolvimento da integração do prontuário com o sistema legado em uso pela Unidade de 
Gestão através de APIS ou WebServices contemplando os módulos de cadastro, agenda e 
almoxarifado; 

● Desenvolvimento de adequações e melhorias no sistema ofertado sob demanda; 

● Provisionamento de recursos Hora Homem para o desenvolvimento de adequações e 
melhorias no sistema sob demanda. 

7. DA METODOLOGIA PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO 

7.1 A aquisição do objeto deste Termo dar-se-á através de procedimento licitatório na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, em conformidade com a Lei n° 10.520/02 e com o Decreto 
Estadual n.º 2.648/07 e, subsidiariamente pela Lei Federal n.° 8.666/93 (Lei de Licitações e 
Contratos) e suas alterações, devendo ser utilizado o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, em 
virtude de tratar-se de objeto que pelas características há necessidade de contratações frequentes e 
entrega parcelada, conforme estatui o Art. 3º, incisos I e II, do Decreto Estadual n.° 3.182/16, com 
fornecimento de acordo com as quantidades previstas, durante a vigência da Ata de Registro de 
preço e de acordo com a disponibilidade orçamentária e a necessidade da Administração; 

7.2 A presente Licitação será do Tipo MENOR PREÇO, na forma de adjudicação POR LOTE; 

7.3 Sabe-se que a divisão do objeto da licitação deve ser adotada quando esta não ensejar prejuízos à 
plena satisfação da necessidade da Administração. Assim considerando, neste caso, optou-se por 
adjudicar o objeto em LOTES visando garantir a vantajosidade e a atratividade ao preço dos produtos, 
estimulando a competitividade, item salutar a Administração Pública, padronização de processos e 
procedimentos, agilidade e controle, todos benéficos à Administração, facultando-se ao licitante a 
participação em quantos lotes for de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens 
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que o compõem; 

7.4 O não parcelamento do objeto em itens, nos termos do art. 11 do Decreto Estadual n.° 3.182/16, 
neste caso, se demonstra técnica e economicamente viável e não tem a finalidade de reduzir o 
caráter competitivo da licitação, visa, tão somente, assegurar a gerência segura da contratação, e 
principalmente, assegurar, não só a mais ampla competição necessária em um processo licitatório, 
mas também atingir a sua finalidade e efetividade, que é a de atender a contento as necessidades da 
Administração Pública; 

7.5 O agrupamento faz-se necessário haja vista a economia de escala, a eficiência na fiscalização do 
contrato, evitando transtornos, bem como praticidade na supervisão do serviço a ser prestado, 
contemplando os princípios da eficiência e economicidade. 

8. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

8.1 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de até 12 (doze) meses, a contar de sua 
publicação, incluídas eventuais prorrogações, nos termos do inciso III, § 3º, do art. 15, da Lei Federal 
n.º 8.666/1993, e conforme determina o art. 14, do Decreto Estadual n.º 3.182/2016; 

8.2 A Ata de Registro de Preços estará vigente até que se tenha consumido todo o quantitativo nela 
registrado ou até que atinja o prazo final de sua vigência, prevalecendo o que ocorrer primeiro; 

8.3 A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações que deles 
poderão. 

9. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

9.1 Durante o fornecimento do objeto deste Termo de Referência será exigido que a empresa 
fornecedora se mantenha em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, conforme as 
condições para participação em procedimentos licitatórios previstas nos arts. 27 a 31 da Lei n.° 
8.666/93, bem como com todas as condições de habilitação para contratação com a Administração 
Pública, referentes às regularidades perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao INSS, ao 
FGTS e o Ministério do Trabalho (CNDT); 

9.2 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos 
compatíveis com o objeto deste Termo, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de 
atestados de capacidade técnica fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

10. RECURSO ORÇAMENTÁRIO 

10.1 As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo correrão à conta dos recursos 
específicos dos órgãos e entidades participantes, cuja Fonte, Programa, Ação e Elementos de 
Despesas constarão nos respectivos contratos e notas de empenho, quando da efetiva contratação, 
observadas as condições estabelecidas no processo licitatório. 

11. DAS DEFINIÇÕES E DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO E SERVIÇOS 

11.1 Requisitos Técnicos Mínimos do Sistema: as funcionalidades que compõem o software deverão 
trabalhar de forma integrada, com base única de dados e possuir, no mínimo, os seguintes 
requisitos: 

11.1.1 Ser executado em ambiente multiusuário, em arquitetura 100% web, não sendo aceito 
acesso ao software através de executáveis, serviços de terminal (Terminal Services) e/ou 
através de emuladores de terminal (Virtual Machine);  
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11.1.2 O sistema permitirá que em casos de indisponibilidade de links de internet/intranet as 
diversas unidades trabalhem também de forma autônoma, cada uma controlando os seus 
dados (sem depender de conectividade de rede com outras unidades ou com a base 
centralizadora, ou seja, sem depender do link de internet para funcionar) e que o resultado 
de seu trabalho (atualização cadastral de funcionários, lançamento de escalas, lançamento 
de frequência, cadastro e movimentação de produtos.) seja sincronizado posteriormente na 
base centralizadora e em outras unidades (quando for o caso de informações compartilhadas 
entre unidades). Nos casos em que um mesmo dado (por exemplo, o endereço do 
profissional X) é atualizado em mais de uma unidade ou na base centralizadora ao mesmo 
tempo, a solução deverá dispor de mecanismos que informem tais ocorrências;  

11.1.3 O sistema deverá armazenar os dados em banco de dados relacional, podendo ser utilizado 
SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) gratuitos ou pagos que será 
disponibilizado pela Contratante;  

11.1.4 O sistema deverá conter segurança nas conexões estabelecidas com seus usuários, assim 
deve ser utilizado Certificado Digital para Servidor Web (HTTPS), que garanta identificação, 
autenticação, verificação, privacidade e a integridade dos dados trafegados entre o 
navegador de internet do usuário e o sistema aplicativo, garantindo: 

a) Canal criptográfico seguro com os usuários – clientes – do sistema utilizando os protocolos 
seguros HTTPS;  

b) Criptografia de 256 bits;  

c) Compatibilidade com os principais navegadores de internet.  

11.1.5 O sistema deverá seguir todas as alterações realizadas pelo Ministério da Saúde 
(DATASUS) de forma que não ocorram perdas de qualquer tipo de faturamento por falta de 
envio de informação;  

11.1.6 O sistema deverá possuir controle de permissões e histórico (log) de todas as operações 
efetuadas, por nível de usuário (inclusões, alterações, exclusões e impressões) permitindo 
sua consulta e impressão para auditoria;  

11.1.7 O sistema não deverá ter limites de usuários e deverá permitir que todos os usuários o 
utilizem simultaneamente;  

11.1.8 O sistema deverá obedecer a toda legislação vigente (Federal, Estadual e Municipal), 
durante o prazo de execução do contrato, caso em um determinado momento seja 
necessário a customização de uma portaria, ou lei no decorrer do contrato, a Contratada 
deverá fazer as atualizações e adequações sem ônus a Contratante;  

11.1.9 O sistema deverá estar certificado, com a versão mais atual do SBIS-CFM NGS2 (nas 
versões cliente-servidor e web utilizando o mesmo SGBD) comprovando assim que os dados 
dos pacientes estarão em ambiente amplamente seguro e sem chances de invasão ou 
extração de dados clínicos. A validação da assinatura digital deverá ser efetivada pela 
própria empresa fornecedora do sistema (não será permitido terceirização para fim de 
validação). O Contratado que, porventura, não possuam a certificação supracitada terão que 
se adequar as especificações dispostas nesta após a implantação;  

11.1.10 O sistema deverá rodar no parque de computadores existentes nos clientes da 
Contratante, bem como ser compatível com o parque de impressoras, equipamentos de 
biometria e outros existentes; 
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11.1.11 Deve possuir criptografia a partir dos dados originais da chave de identificação do paciente, 
de forma que não permita o rastreio de informações de seus atendimentos.  

11.2 DETALHAMENTO TÉCNICO DOS ITENS 

11.2.1 ITEM 1 - MÓDULO DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA 

11.2.1.1 Gestão de Acesso, Configurações e Segurança. 

11.2.1.2 Acesso: 

a) O acesso ao sistema deverá ser controlado a partir de uma conta criada pelo 
administrador do sistema possuindo login e senha e/ou Biometria e/ou Certificado 
digital;  

b) A contratada deverá fornecer solução de biometria facial, fornecendo todos os 
insumos tecnológicos necessários para tal; 

c) A tecnologia utilizada para biometria facial deverá ser compatível e passível de 
integração com soluções já utilizadas no intuito de integrar cadastros dos usuários;  

d) A biometria Facial poderá ser utilizada para cadastro e reconhecimento dos pacientes 
para confirmação de presença qualquer momento do processo de atendimento, como 
por exemplo ao chegar na unidade ou receber um medicamento;  

e) A solução poderá ser utilizada para realização de login no sistema e ser utilizada com 
validador de presença ao longo do atendimento, sendo utilizada como certificação da 
prestação do serviço à população;  

f) Os dados originados do reconhecimento facial contínuo poderá ser integrado com 
software de terceiros para efeito de registro de ponto;  

g) Todo o acesso ao sistema deverá possuir um histórico de acessos apresentando data 
e horário de entrada e saída além de todos os processos realizados pelo usuário;  

h) Permitir que os próprios usuários alterem sua senha de acesso;  

i) Possuir configuração que indica o local onde está instalada a estação de trabalho, 
possibilitando o rastreamento de acesso dos usuários;  

j) Possuir barra com os principais menus do sistema possibilitando realizar 
configurações, visualização e impressão de relatórios, cadastro de informações 
auxiliares para utilização do sistema e acesso a ajuda; 

k)  Os botões e menus do sistema deverão ser controlados através de permissões 
configuradas em sua conta de acesso pelo administrador do sistema; 

l)  Permitir a configuração através de permissões direcionadas para os funcionários; 

m)  Permitir o cadastro de usuários indicando minimamente o login, senha, nome, 
departamento, e-mail, data de cadastro e validade da senha;  

n) Possibilitar o vínculo de um funcionário a um usuário definindo o perfil dos usuários, 
conforme as suas atribuições;  

o) Permitir bloqueio imediato ao acesso de rotinas do sistema pelo administrador;  

p) As senhas devem ser armazenadas criptografadas no banco de dados;  

q) Permitir a visualização de acesso na tela e possibilitar impressão dos logs de 
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alterações de todos os usuários, por módulo, por usuário, por usuário e permitir a 
pesquisa avançada de conteúdo;  

r) O sistema deverá permitir que o administrador defina os tipos de bloqueio de usuário 
por tentativas de acesso indevido (senha incorreta), tempo de inatividade da sessão;  

s) O sistema deve, preferencialmente, possibilitar integração com o AD (Active 
Directory);  

11.2.2 SEGURANÇA 

11.2.2.1 O sistema deverá possuir Certificado de Sistema de Prontuário Eletrônico para 
Unidades Básicas de Saúde emitido pela SBIS – Sociedade Brasileira de Informática 
em Saúde. Os requisitos e o processo para esta avaliação estão descritos e detalhados 
no Manual para Avaliação de Conformidade de Sistema de Prontuário Eletrônico para 
Unidades Básicas de Saúde, de forma a possibilitar às empresas interessadas a 
implementação dos recursos necessários em seus sistemas de Prontuário Eletrônico 
para o pleno atendimento de tais requisitos, assim como viabilizar a realização da 
avaliação de conformidade junto à SBIS. Este processo visa garantir que haja, de 
imediato, segurança da informação e que se pavimente o caminho para melhores 
práticas de qualidade e segurança de dados. O Contratado que, porventura, não 
possua a certificação supracitada terá que se adequar as especificações dispostas 
nesta após a implantação;  

11.2.2.2 A Contratada deverá possibilitar a certificação digital das informações de cada 
atendimento por prontuário eletrônico através de assinatura digital do profissional por 
dispositivo cartão e-cpf ou A1, em conformidade com o Padrão ICP – Brasil para 
autenticação das assinaturas digitais.  

11.2.3 ITEM 2 - MÓDULO DE RECEPÇÃO NAS UBS e AMBULATÓRIOS  

11.2.3.1 Recepção do Ambulatório 

a) O sistema deverá permitir a consulta de todos os pacientes cadastrados e agendados. 
Esses pacientes podem ser pesquisados através do Nome do Paciente, Prontuário, 
Documento e Cartão SUS;  

b) Para evitar erro na pesquisa, o sistema deverá realizar a correção automática dos 
seguintes casos: digitação de espaço no início do nome, espaçamento duplo entre as 
palavras e caracteres não alfabéticos antes do primeiro do nome;  

c) Para facilitar a visualização de nomes homônimos, a lista de pacientes estará 
classificada em ordem de nome de paciente e nome da mãe;  

d) O sistema deverá alertar possíveis duplicidades ao usuário quando o nome do paciente 
e nome da mãe for igual a algum registro já cadastrado com as mesmas informações;  

e) Possibilitar pesquisa na internet pelo número do Cartão SUS ou através dos dados do 
paciente, como nome do paciente, nome da mãe, data de nascimento e CPF. O sistema 
deverá trazer automaticamente o número do Cartão SUS e os dados do paciente 
importando- os do CADUS Web para matrícula do paciente; 

f)  O sistema deverá possibilitar a comunicação entre as estações de trabalho e/ou 
acionadores manuais com os painéis eletrônicos de senhas; 

g) No consultório, quando o médico clicar no nome do paciente ou ao realizar a leitura do 
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código de barras da ficha de atendimento, o sistema deverá enviar eletronicamente a 
senha do respectivo paciente ao painel e as caixas de som da respectiva sala de 
espera.  

11.2.4 ITEM 3 - MÓDULO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO 

11.2.4.1 Prescrição Médica no Ambulatório e Unidades Básicas  

11.2.4.2 Possibilitar o controle do fluxo dos consultórios ambulatoriais com agilidade ao acesso 
das informações dos pacientes em atendimentos anteriores com os quadros clínicos de 
cada consulta;  

11.2.4.3 O sistema deverá organizar os pacientes na tela do profissional de acordo com a ordem 
de chegada do paciente (check-in);  

11.2.4.4 Disponibilizar no sistema uma forma de pesquisa das fichas de atendimento do 
Ambulatório por n.°, data ou paciente, devendo deverá mostrar a situação do paciente;  

11.2.4.5 Ao acionar o nome do paciente deverá ser mostrado automaticamente o formulário de 
atendimento (quadro clínico) para o preenchimento do profissional;  

11.2.4.6 O sistema deverá se adequar a protocolos assistenciais do Estado permitindo gerar 
cadastro de protocolos de atendimento por diagnóstico onde será exibida uma tela ao 
médico com sugestão de exames de imagem, laboratório, medicamentos e condutas 
para o CID escolhido por ele;  

11.2.4.7 O sistema deverá permitir a criação da avaliação clínica do paciente ou a contratada 
deverá se disponibilizar a alterar layouts de telas para adequar as necessidades da 
Contratante.  

11.2.4.8 O sistema deverá se adequar a protocolos assistenciais do Estado permitindo a 
parametrização de vários questionários do quadro clínico para a mesma especialidade 
assim o médico poderá escolher qual formulário deverá ser utilizado no atendimento;  

11.2.4.9 Permitir a visualização dos questionários de quadro clínicos de consultas realizadas 
pelos pacientes;  

11.2.4.10 Possibilitar a solicitação de exames de imagem e laboratório e visualização dos 
laudos;  

11.2.4.11 Possibilitar o encaminhamento dos pacientes para outras especialidades, observação, 
medicação entre outros;  

11.2.4.12 O sistema deverá possuir uma opção para inserção de informações básicas onde 
poderá ser inseridas informações sobre reações adversas. Essas informações 
deverão ser cruzadas com o medicamento prescrito para o paciente; 

11.2.4.13 O sistema deverá ser totalmente integrado ao E-SUS para que nenhuma informação 
tenha que ser inserida mais de uma vez;  

11.2.4.14 O sistema deverá se adequar a protocolos assistenciais do Estado permitindo que o 
profissional de saúde possa programar o tempo em dias para o retorno do paciente a 
consulta. Com este tempo não será permitido realizar agendamentos de retorno antes 
do tempo determinado ainda assim sendo gerenciável com registro de intecorrencia 
de porque foi antecipada;  

11.2.4.15 Permitir a prescrição de medicamento podendo solicitar um por um ou inserindo o kit 
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pré-cadastrado conforme protocolo pré cadastrado.  

11.2.4.16 Prescrição Médica:  

11.2.4.17 Possibilitar solicitação de exames, prescrição de medicamentos e dietas, entre outros 
dados, tendo o histórico do paciente em suas mãos permitindo um atendimento de 
qualidade com todas as informações sendo acessadas de forma rápida e fácil;  

11.2.4.18 Permitir a definição do tipo do modelo do formulário (Admissão, evolução, 
intercorrência, etc);  

11.2.4.19  No momento da prescrição, o sistema deverá permitir a escolha do item, dose, via, e 
caso necessário o preenchimento da observação;  

11.2.4.20 Permitir o preenchimento de periodicidade do procedimento;  

11.2.4.21 Permitir o preenchimento da descrição do Controle/Cuidado;  

11.2.4.22 Permitir a escolha da Frequência do item;  

11.2.4.23 Permitir o preenchimento do horário das medicações e dietas;  

11.2.4.24 O sistema deverá se adequar a protocolos assistenciais do Estado permitindo que 
caso o item a ser inserido seja um medicamento do tipo psicofármaco, o médico 
deverá preencher a justificativa e quantidade a ser utilizada que deverão ser 
impressos no pedido de psicofármaco à farmácia sincronizando com a 
regulamentação sanitária da ANVISA;  

11.2.4.25 Possibilitar ao usuário copiar campos de outro formulário na criação de um novo;  

11.2.4.26 Permitir o preenchimento da descrição do sintoma;  

11.2.4.27 Permitir o preenchimento da data, hora e responsável pela aplicação de um 
medicamento prescrito;  

11.2.4.28 O sistema deverá possuir relatório por período de datas de entrada ou saída do 
paciente, por paciente, sexo, idade, CID, endereço, e ou outras formas gerenciáveis 
buscando do banco de dados e por R.I.;  

11.2.4.29 Permitir que o médico emita e imprima os laudos de APAC (Autorização de 
Procedimento Ambulatorial), Referências e encaminhamentos, TFD (ficha de 
Tratamento fora do Domicílio com ficha especifica gerenciável) pedidos de AIH 
(pedidos de Internação) de acordo com o Ministério da Saúde;  

11.2.4.30 Permitir que os medicamentos mais prescritos, pelo profissional, fiquem registrados 
em lista de busca rápida;  

11.2.4.31 Permitir a criação, edição, visualização dos formulários de Evolução e em caso de 
óbito será aberto um laudo (gerenciável) para preenchimento com os dados que 
envolvem a causa de morte (obrigatório);  

11.2.4.32 Permitir a criação de intercorrências médicas caso seja necessário registrar 
acontecimentos inesperados durante a evolução do paciente;  

11.2.4.33 O sistema deverá se adequar a protocolos assistenciais do Estado permitindo que 
quando houver medicamentos de uso controlado na prescrição, gerar 
automaticamente as requisições dos medicamentos com cópia para o CCIH;  

11.2.4.34 O sistema deverá se adequar a protocolos assistenciais do Estado permitindo o 
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controle Histórico de Enfermagem;  

11.2.4.35 Permitir controle de Exame Físico;  

11.2.4.36 O sistema deverá se adequar a protocolos assistenciais do Estado permitindo 
protocolos de atendimento por diagnóstico, de forma que quando o médico escolhe 
um CID, o sistema pode vai sugerir exames, medicamentos, condutas e cuidados 
ficando a critério do médico aceitar ou não tais sugestões;  

11.2.4.37 Possibilitar o cadastro e consulta dos Sinais Vitais do paciente de uma forma rápida e 
fácil realizando o cadastro de no mínimo os seguintes dados:  

• F.C.= FREQUÊNCIA CARDÍACA;  

• F.R.= FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA;  

• P.A.= PRESSÃO ARTERIAL;  

• TAX. = TEMPERATURA AXILAR;  

• Data e Hora. 

11.2.4.38 Permitir visualizar os laudos e controles laboratoriais;  

11.2.4.39 Permitir visualizar os exames de imagem solicitados e laudo;  

11.2.4.40 O sistema deverá se adequar a protocolos assistenciais do Estado permitindo que 
quando o exame for solicitado, seja visualizado o preparo a ser realizado no paciente. 
Este preparado pode ser impresso, enviado por e-mail ou por sms; 

11.2.4.41 O sistema deverá se adequar a protocolos assistenciais do Estado permitindo que 
durante o atendimento ao paciente, o profissional visualize no prontuário os dados da 
classificação de risco com no mínimo as seguintes informações: peso, altura, pressão 
arterial, temperatura, pulso, respiração, HGT, cintura, quadril, IMC, observação da 
enfermagem, frequência cardíaca, frequência respiratória, avaliações 
antropométricas, se a paciente é gestante, se está com vacinação em dia, se paciente 
está cadastrado nos programas de diabetes, hipertensão ou saúde mental;  

11.2.4.42 Apresentar todos os gráficos de índices de crescimento e peso, automaticamente, a 
partir dos preenchimentos dos dados antropométricos das crianças;  

11.2.4.43 Permitir registro de dados de exames de oftalmologia e audiometria.  

11.2.4.44 Prontuário Eletrônico Prescrição de Enfermagem:  

11.2.4.45 O sistema deverá se adequar a protocolos assistenciais do Estado permitindo a 
criação da Admissão/APAC, possibilitando a edição, visualização e impressão dos 
formulários de Admissão/APAC; 

11.2.4.46 O sistema deverá permitir inserir, alterar, consultar ou excluir medicamentos, dietas 
ou controles/cuidados e possibilitar impressão do receituário;  

11.2.4.47 O sistema deverá se adequar a protocolos assistenciais do Estado permitindo a 
gestão dos formulários de Histórico de Enfermagem;  

11.2.4.48 Listar as solicitações de exames laboratoriais e os exames de cada solicitação;  

11.2.4.49 Permitir visualizar os laudos, a visualização dos controles laboratoriais e permitir a 
impressão de todos os laudos;  
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11.2.4.50 Listar os exames de imagem solicitados com data de solicitação;  

11.2.4.51 O sistema deverá se adequar a protocolos assistenciais do Estado permitindo que 
indique a entrega dos medicamentos prescritos na enfermagem.  

11.2.4.52 Multiprofissionais:  

11.2.4.53 Possibilitar solicitação de exames, prescrição, entre outros dados, tendo o histórico do 
paciente em suas mãos permitindo um atendimento de qualidade com todas as 
informações sendo acessadas de forma rápida e fácil;  

11.2.4.54 Permitir a prescrição para outros profissionais como Nutricionista, Psicólogo, 
Assistente Social, Fisioterapeuta e etc.;  

11.2.4.55 Permitir a solicitação itens ou componentes necessários para o tratamento do 
paciente;  

11.2.4.56 Gerar impressão dos formulários e requisições com a assinatura eletrônica do 
profissional;  

11.2.4.57 Permitir que registre uma dieta, apresentando data e hora da solicitação;  

11.2.4.58 Permitir registrar procedimentos de ações complementares da atenção à saúde;  

11.2.4.59 Permitir visualização pelo profissional no atendimento de lista de pacientes;  

11.2.4.60 O sistema deverá se adequar a protocolos assistenciais do Estado permitindo que o 
profissional registre no prontuário: anamnese contendo no mínimo: antecedentes 
pessoais, antecedentes familiares, antecedentes alérgicos, interrogatório de 
diferentes aparelhos, pedidos de exames, encaminhamentos para especialidades ou 
internação, visitas domiciliares, primeiro atendimento, história da moléstia, exames 
físicos, exames oftalmológicos, hipótese diagnóstica (CID/CIAP2), procedimento, 
exames laboratoriais, exames de imagem, conduta, prescrição, evolução, nova 
consulta, resultado de exames laboratoriais, resultado de exames de imagem;  

11.2.4.61 Permitir que o profissional registre condutas, para cada paciente e visualize condutas 
anteriores;  

11.2.4.62 Permitir registro de alergias e visualizar quadros alérgicos;  

11.2.4.63 Gerar impressão de fichas, receituários, encaminhamentos e outros documentos; 

11.2.4.64 Permitir o encaminhamento via sistema e gerando impressão;  

11.2.4.65 Permitir registro de atendimentos dos profissionais do NASF para mais de uma 
especialidade no mesmo pedido;  

11.2.4.66 Permitir o registro de atendimentos e procedimentos das Práticas Integrativas e 
Complementares do SUS;  

11.2.4.67 Permitir registro de atendimentos em grupo por profissionais da Atenção Básica de 
Saúde;  

11.2.4.68 Permitir registro de atendimentos em grupo por profissionais do NASF (Núcleos 
Ampliados de Saúde da Família) e consultas compartilhadas entre profissionais de 
diferentes áreas;  

11.2.4.69 Permitir atendimento de acolhimento por enfermeira(o) por ficha de atendimento 
impressa ou prontuário digital, contendo no mínimo:número do cartão SUS, nome do 
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paciente, número do prontuário, data de nascimento, sexo, nome da mãe, telefone, 
origem de entrada, motivo do atendimento, nome do acompanhante;  

11.2.4.70 Permitir controle de classificação de risco, de acordo com a metodologia utilizada pela 
Secretaria de Estado da Saúde; 

11.2.4.71 Não deverá permitir finalizar o atendimento sem o registro de pelo menos um 
procedimento ou gerar uma intercorrência; 

11.2.4.72 Permitir o registro de atendimentos, em datas retroativas, com justificativa do fato, 
com no mínimo: número do cartão SUS, nome do paciente, data de nascimento, sexo, 
número do prontuário, nome da mãe, data do atendimento, unidade, especialidade, 
médico, hora do atendimento, origem de entrada motivo de atendimento;  

11.2.4.73 Permitir o cadastro da produção de procedimentos individualizados com todos os 
dados exigidos pelo BPA/e-SUS. 

11.2.5 ITEM 4 - MÓDULO DE FATURAMENTO SUS 

11.2.5.1 Módulo totalmente interligado com os demais sistemas concentrando todos os 
procedimentos realizados e toda estatística das unidades de saúde;  

11.2.5.2 O sistema deverá permitir a configuração de um procedimento e CBO padrão para uma 
especialidade, possibilitando a importação automática desses dados;  

11.2.5.3 Permitir à edição dos procedimentos diretamente na tela da ficha de atendimento;  

11.2.5.4 O sistema deverá realizar crítica dos procedimentos cruzando com as informações 
como CID, CBO, sexo e idade;  

11.2.5.5 O sistema deverá integrar os dados com o programa de saúde da família;  

11.2.5.6 Permitir que caso necessário o departamento de faturamento cadastre uma ficha de 
atendimento ambulatorial, selecionando a matrícula do paciente, especialidade do 
atendimento, médicos atuantes, procedimentos, dados do encaminhamento, dados do 
acompanhante, status, entre outros, exibindo também os exames de imagem e 
laboratoriais realizados pelo paciente; 

11.2.5.7 Permitir alterar os campos do procedimento selecionado, como CBO, Idade, entre 
outros, podendo corrigir as críticas;  

11.2.5.8 Permitir inserção, alteração, consulta e exclusão de lotes de faturamento inserindo uma 
referência do ano e mês para os lançamentos podendo realizar importação dos 
procedimentos das fichas de atendimento do ambulatório e lançamentos avulsos;  

11.2.5.9 Possibilitar a reabertura de um lote após exportação para o sistema do governo 
permitindo a sua edição. A reabertura deverá ser possível apenas a partir de uma 
permissão concedida pelo administrador do sistema;  

11.2.5.10 Possibilitar o cadastro de procedimentos avulsos para o tipo BPA-I;  

11.2.5.11 No caso de um procedimento de BPA - Individualizado deverá ser possível alterar 
dados específicos desta modalidade, como a matrícula do paciente, buscando 
automaticamente o CNES do profissional;  

11.2.5.12 O sistema deverá se adequar a protocolos assistenciais do Estado permitindo o 
cadastro do número de autorização. Exibir uma listagem dos procedimentos 
exportados contabilizando, entre outros, o valor total dos procedimentos;  
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11.2.5.13 O sistema deverá se adequar a protocolos assistenciais do Estado permitindo gerar o 
arquivo de exportação para o BPA Magnético, podendo ser indicado o caminho a ser 
gravado e dando a opção para exportar somente os procedimentos de atenção básica 
(PAB), MAC/FAEC ou todos. Ao final da exportação, imprimir um relatório de 
exportação onde contabilizará o número de registros exportados, dentre outras 
informações;  

11.2.5.14 Exibir tela com todas as fichas de atendimento, com seus dados, do ambulatório entre 
as datas de referência definida ou profissional que possua o procedimento 
selecionado, permitindo a edição da ficha de atendimento;  

11.2.5.15 Exibir as restrições de CID, CBO, especialidades, grupos, tipos de atendimento e 
faixas etárias, importados com o procedimento;  

11.2.5.16 Exibir uma listagem com o número de fichas faturadas de atendimento do ambulatório 
e o seu percentual de participação no total de cada um dos meses do ano 
selecionado, separando as fichas de atendimento do ambulatório em Faturadas, 
Evasão, Não Localizadas e Correção;  

11.2.5.17 Exibir todas as fichas de atendimento do ambulatório do período de datas selecionado 
que possuam alguma divergência (crítica) de procedimento, assim como qual a crítica 
relacionada a ele, podendo filtrar os registros pela modalidade do procedimento (BPA- 
C/BPA-I);  

11.2.5.18 Exibir o resumo do faturamento, filtrado também por um intervalo de procedimentos; 

11.2.5.19 Permitir retificação de atendimentos já encerrados sem perda dos dados anteriores, 
mantendo registro das manutenções realizadas; 

11.2.5.20 Permitir o registro de procedimentos e fichas dos programas do SISPRENATAL, 
SISCOLO, SISCAN e SINAN (segundo Ministério da Saúde);  

11.2.5.21 Permitir o fechamento BPA/e-SUS dos boletins de procedimentos mensais das 
Práticas Integrativas, Complementares e enviar para o DATASUS;  

11.2.5.22 Ao gerar a produção, o sistema deve alertar se existem procedimentos executados 
nas unidades e não faturados, quantidade de procedimentos e erros.  

11.2.5.23 Permitir o cadastro da produção de procedimentos consolidados com no mínimo: 
CNES, mês de competência, folha, procedimento, CBO, idade, quantidade;  

11.2.5.24 Permitir a exclusão dos procedimentos consolidados ou individualizados nas 
competências não finalizadas;  

11.2.5.25 Permitir revisar e corrigir para o reenvio do faturamento retroativo de 3 meses 
conforme regras do DATASUS;  

11.2.5.26 Permitir a geração de BPA e e-SUS por competência aproveitando a produção já 
lançada pelas unidades de saúde;  

11.2.5.27 Permitir a geração de exportação dos arquivos de dados de produção de todas as 
unidades em único envio ou unidade por unidade.  

11.2.5.28 PEP Pronto Atendimento:  

11.2.5.29 O sistema deverá permitir o registro de atendimentos sem a necessidade de 
vinculação a profissionais específicos ou necessidade de agendamento;  
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11.2.5.30 O sistema disponibilizará ferramenta de CLASSIFICAÇÃO DE RISCO de pacientes 
com possibilidade de registro de indicadores clínicos; 

11.2.5.31 Sistema disponibilizará tela específica para organização dos pacientes com 
Classificado o Risco realizadas e que aguardam consulta na urgência / emergência;  

11.2.5.32 O sistema deverá disponibilizar ferramenta de Painel de chamadas apresentando o 
nome do paciente, local aonde ele deve se direcionar, data e hora de chamada;  

11.2.5.33 Conter possibilidade de impressão de Ficha de Atendimento da Emergência com 
resumo dos principais registros clínico;  

11.2.5.34 O sistema deverá permitir a solicitação de exames com impressão de formulário 
específico para este fim de acordo com o padrão da CONTRATANTE;  

11.2.5.35 A impressão de exames deverá ser facilitada gerando-se arquivos diferenciados de 
acordo com o tipo de exames, tipo específico para exames de imagem e outro para 
exames laboratoriais;  

11.2.5.36 Deverá ser disponibilizada tela específica para registro de solicitação de 
encaminhamentos com os seguintes campos:  

• Especialidade Médica de interesse;  

• Perfil da Unidade de Saúde que deverá atender a necessidade do paciente;  

• Informação clínica que justifique o encaminhamento;  

• O impresso gerado por esse cadastro deverá conter informações de log do sistema 
como: profissional de cadastro, data e hora do cadastro.  

11.2.5.37 Deverá ser disponibilizada tela de registro de Transferência externas e interna com os 
seguintes campos:  

• Informações clínicas do exame físico do paciente;  

• Exames já realizados;  

• Terapêutica já implementada;  

• Pedido / justificativa da transferência;  

• Perfil do serviço que deverá assistir o paciente;  

• O impresso gerado por esse cadastro deverá conter informações de log do sistema 
como: profissional de cadastro, data e hora do cadastro;  

11.2.5.38 Tela específica para Prescrição Médica / Multiprofissional com campos específicos de 
tipo de prescrição, item prescrito, posologia, observações pertinentes ao item 
prescrito;  

11.2.5.39 Gerar impresso com a prescrição de acordo com o padrão definido pela 
CONTRATANTE;  

11.2.5.40 Esta prescrição deverá estar disponível para dispensação no sistema de estoque ou 
tela específica para este fim;  

11.2.5.41 Tela específica para Prescrição Médica / Multiprofissional com campos específicos de 
tipo de prescrição, item prescrito, posologia, observações pertinentes ao item 
prescrito;  
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11.2.5.42 Gerar impresso com a prescrição de acordo com o padrão definido pela 
CONTRATANTE;  

11.2.5.43 Esta prescrição deverá estar disponível para dispensação no sistema de estoque ou 
tela específica para este fim;  

11.2.5.44 Tela de receituário como os seguintes campos:  

• Item a ser receitado com busca automática de itens previamente cadastrados 
alimentando automaticamente posologia, concentração da droga;  

• Informação da validade da receita;  

• As inserções deverão compor um campo de pré-visualização das informações inseridas 
para revisão antes da conclusão da receita;  

• O impresso do receituário deverá respeitar o padrão definido pela CONTRATANTE;  

• O sistema deverá criticar automaticamente se o medicamento prescrito necessita de 
modelo diferenciado de impressão de receituário gerando automaticamente tipos de 
impresso diferentes como para medicamentos controlados;  

• As impressões de receitas deverão ser configuradas para tamanho metade de A4 com 
intuito de economizar folhas de papel ofício.  

11.2.5.45 O sistema deverá disponibilizar tela específica de cadastro de atestados médicos com 
a possibilidade de cadastro de atestados padrão e livre;  

11.2.5.46 O sistema deverá possibilitar o cadastro de procedimentos gerais padronizados pelo 
SIGTAP mediante prescrição de profissional de nível superior;  

11.2.5.47 O sistema deverá disponibilizar todos os procedimentos da tabela do SIGTAP, 
permitindo customizações das suas descrições;  

11.2.5.48 Os exames, encaminhamentos, pareceres, solicitações de transferências deverão 
alimentar módulo específico de regulação para tratamento destas demandas de 
acordo com protocolos institucionais de regulação médica;  

11.2.5.49 O sistema deverá disponibilizar módulo de geração de arquivos de FATURAMENTO 
PADRÃO DO E-SUS para posterior importação nos sistemas de informação de 
produção do SUS (BPA);  

11.2.5.50 Hospital:  

11.2.5.51 Solução para gerenciamento das Unidades Hospitalares deverá permitir o cadastro de 
clínicas assistenciais, enfermarias e leitos, de tal sorte que se consiga visualizar 
virtualmente a distribuição dos leitos;  

11.2.5.52 O sistema deverá permitir o cadastro dos pacientes nos leitos hospitalares, 
demonstrando graficamente os leitos que estiverem ocupados e vagos;  

11.2.5.53 O sistema deverá possuir tela de gerenciamento de leitos com a informação do status 
dos leitos (ocupado, livre, interditado ou reservado);  

11.2.5.54 O sistema deverá permitir a vinculação de um paciente a um leito, seja em 
decorrência de internamento eletivo ou originário do serviço de emergência; O 
sistema deverá disponibilizar tela de admissão médica com possibilidade de inserção 
de dados clínicos. Esta funcionalidade deverá gerar documento de Autorização de 
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Internação Hospitalar (AIH);  

11.2.5.55 Tela específica para Prescrição Médica / Multiprofissional com campos específicos de 
tipo de prescrição, item prescrito, posologia, observações pertinentes ao item 
prescrito;  

11.2.5.56 Esta prescrição deverá estar disponível para dispensação no sistema de estoque ou 
tela específica para este fim;  

11.2.5.57 Deverá ser disponibilizado tela para registro eletrônico da evolução médica e 
multiprofissional do quadro clínico do paciente. 

11.2.5.58  O sistema deverá permitir a solicitação de exames com impressão de formulário 
específico para este fim de acordo com o padrão da CONTRATANTE;  

11.2.5.59 A impressão de exames deverá ser facilitada gerando-se arquivos diferenciados de 
acordo com o tipo de exames, tipo específico para exames de imagem e outro para 
exames laboratoriais;  

11.2.5.60 O sistema deverá fornecer tela específica de gestão das solicitações de exames com 
a opção de registro de agendamentos e disponibilizar esta informação aos usuários; 
Para os exames de alto custo o sistema deverá permitir a impressão de formulário 
específico para Autorização de Procedimentos Ambulatoriais (APAC);  

11.2.5.61 Deverá ser disponibilizado tela específica para registro de solicitação de 
encaminhamentos com os seguintes campos:  

• Especialidade Médica de interesse;  

• Perfil da Unidade de Saúde que deverá atender a necessidade do paciente;  

• Informação clínica que justifique o encaminhamento  

• O impresso gerado por esse cadastro deverá conter informações de log do sistema 

como: profissional de cadastro, data e hora do cadastro; 

11.2.5.62 Deverá ser disponibilizada tela de registro de Transferência externas e interna com os 
seguintes campos:  

• Informações clínicas do exame físico do paciente;  

• Exames já realizados;  

• Terapêutica já implementada;  

• Pedido / justificativa da transferência;  

• Perfil do serviço que deverá assistir o paciente;  

• O impresso gerado por esse cadastro deverá conter informações de log do sistema 

como: profissional de cadastro, data e hora do cadastro.  

11.2.5.63 O sistema fornecer opção de cadastro de solicitação de parecer médico de 
especialistas com possibilidade de gestão destes em tela específica de regulação 
interna;  

11.2.5.64 O sistema deverá permitir o cadastro de relatório de alta com possibilidade de registro 
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das condutas clínicas instituídas, itens prescritos, tratamento proposto e necessidade 
de retorno pós-alta;  

11.2.5.65 O sistema deverá permitir o cadastro de procedimentos clínicos e cirúrgicos com 
possibilidade de agendamento destes e tela que oportunize o 
registro/descrição/intercorrências quando da execução destes;  

11.2.5.66 Módulo de Transporte Sanitário:  

11.2.5.67 O sistema deverá disponibilizar módulo de transporte sanitário para gerenciamento do 
transporte de pacientes de baixa complexidade clínica;  

11.2.5.68 O sistema deverá disponibilizar tela de cadastro de veículos com a possibilidade do 
cadastro dos seguintes campos:  

• Cadastro de veículos com modelo, marca, placa e número de assentos disponíveis 

(quantidade total de assentos menos o motorista e ajudante, se for o caso);  

• Identificação de assentos preferenciais em cada veículo e flag de veículos com 

acessibilidade para deficientes físicos;  

11.2.5.69 O sistema deverá apresentar tela que apresente todos os agendamentos realizados 
pela regulação médica do Estado e possibilitar a vinculação deste agendamento a um 
veículo com registro de informação de data e hora de saída do veículo, local de saída, 
unidade de saúde ou local de destino do transporte;  

11.2.5.70 O sistema deverá gravar log das viagens executadas com registro do motorista, 
pacientes, hora de início das viagens, hora de término, local de saída e local de 
chegada;  

11.2.5.71 O sistema deverá permitir o registro do planejamento das viagens de tal modo que 
permita que um paciente seja vinculado a um veículo na viagem de ida e em outro na 
viagem de volta;  

11.2.5.72 O paciente deverá ser registrado em um assento específico dentro de cada veículo no 
sistema;  

11.2.5.73 O sistema deverá permitir o envio de mensagens SMS ou WhatsAPP para os 
usuários sempre que um agendamento for cadastrado ou se ocorrer mudanças em 
um agendamento;  

11.2.5.74 O sistema de Transporte sanitário deverá ser integrado ao Prontuário eletrônico, 
Sistema de Rastreamento veicular e Servidor de envio de mensagens. 

11.2.6 ITEM 5 - MÓDULO DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS 

11.2.6.1 Permitir o controle do fluxo de agendamento nas unidades de saúde e ambulatórios;  

11.2.6.2 Possibilitar a conectividade de Agendas Ambulatoriais entre Unidades;  

11.2.6.3 Permitir o acesso às agendas em tempo real de qualquer Unidade de Saúde em 
qualquer lugar via internet;  

11.2.6.4 O sistema deverá apresentar todas as agendas configuradas para o local;  

11.2.6.5 O sistema deverá possibilitar o envio de torpedos (SMS) para os pacientes, alertando 
dos agendamentos existentes em seu nome; 
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11.2.6.6 As UBS’s e ambulatórios deverão ter acesso às vagas de determinadas especialidades, 
sendo esta uma opção configurável por unidade;  

11.2.6.7 Permitir a criação de agenda escolhendo um profissional realizando inserção, alteração, 
consulta e exclusão dia-a-dia; 

11.2.6.8 O sistema deverá se adequar a protocolos operacionais do Estado permitindo executar 
ou não o travamento no número de atendimentos médicos em uma determinada data; 

11.2.6.9 Permitir no momento da marcação de consulta, para o dia do atendimento médico a 
quantidade e os possíveis tipos de consultas para o respectivo dia; 

11.2.6.10 O sistema deverá se adequar a protocolos operacionais do Estado permitindo que o 
reagendamento de consultas e guardando em um histórico com a data de 
desmarcação da consulta;  

11.2.6.11 Permitir o cadastro de senhas (ou trabalhar com lógica de chamada visual e sonora), 
para organização das filas no dia do atendimento das consultas ambulatoriais; 

11.2.6.12 Permitir a inativação e reativação de agendas, por data ou por profissional; 

11.2.6.13 Permitir configurar as permissões para consultar as agendas e credenciar os setores 
que poderão visualizar as agendas;  

11.2.6.14 Permitir mostrar as agendas por mês, semana e dia. Mostrar também os pacientes 
agendados e encaixados; 

11.2.6.15 Permitir a criação automática de abertura em lote de agendas médicas de acordo com 
os parâmetros informados pelo setor e com os tipos de agendamento de cada 
médico, dentro de um determinado período de tempo;  

11.2.6.16 Possibilitar a impressão de um Mapa Semanal, contendo a disponibilidade dos 
profissionais por especialidade de acordo com layout fornecido pela contratante;  

11.2.6.17 O sistema deverá se adequar a protocolos de regulação do Estado permitindo a 
visualização dos pacientes que tentaram agendar suas consultas, mas não 
conseguiram, visualizando quantas tentativas foram realizadas e os meios de 
marcação utilizados, como Internet, telefone, guichê ou aplicativo;  

11.2.6.18 O sistema deverá registrar a realização do check-out do paciente, que deverá optar 
por agendar o retorno;  

11.2.6.19 O sistema deverá se adequar a protocolos de regulação do Estado permitindo gerar 
relatórios da estrutura de agendas por especialidade profissional, por data, com vagas 
excedidas, vagas e consultas marcadas, gráfico de consultas e demandas, lista de 
véspera, pacientes que faltaram às consultas, pacientes a desmarcar, produtividade 
profissional, livro de ficha de atendimento do dia;  

11.2.6.20 O sistema deverá se adequar a protocolos operacionais do Estado permitindo a 
visualização de indicadores ambulatoriais, com número de vagas disponíveis, 
pacientes agendados, atendidos, faltas, Índice de Ausência e Índice de Ociosidade, 
para os agendamentos de 1 ª consulta, Retorno e demais tipos;  

11.2.6.21 Disponibilizar ao cidadão o módulo on-line de marcação de consulta pela internet e 
app;  

11.2.6.22 Verificar no ato da marcação se o paciente já possui consultas agendadas;  
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11.2.6.23 O sistema deverá permitir a desmarcação da consulta e ou solicitar a confirmação do 
paciente em tempo hábil. 

11.2.7 ITEM 6 - VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO 

11.2.7.1 Imunização:  

11.2.7.2 Permitir total controle de todas as vacinas aplicadas e de qualquer campanha realizada 
pela instituição montando assim um layout de agendamento e ou vacinas das 
campanhas para demonstrativos aos pacientes via app e web site;  

11.2.7.3 O sistema deverá possuir um cadastro de Vacinas Aplicadas indicando a vacina, lote e 
validade, data de aplicação, dose e tipo de vacina;  

11.2.7.4 Possuir um cadastro de consultório e profissional que seja vinculada ao cadastro de 
vacinas aplicadas;  

11.2.7.5 Possibilitar a pesquisa das Vacinas Aplicadas por Vacina, Paciente, Profissional e Data 
de Aplicação.  

11.2.8 ITEM 7 - MÓDULO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (BI)  

11.2.8.1 A Contratada deverá disponibilizar um banco de dados atualizado periodicamente com 
os dados oriundos do banco transacional. Este banco poderá ser usado pela 
Contratante para geração de relatórios e aplicação de ferramentas de B.I (Business 
Intelligence);  

11.2.8.2 Visto que o banco disponibilizado será usado para fins de análise, sua estrutura física 
terá um nível de normalização menor que o nível transacional.  

11.2.8.3 De uma forma rápida e fácil possibilitar um total controle de todos os dados como 
informações das unidades de saúde e metas;  

11.2.8.4 O relatório de Atividade de SADT dividido por classificação utilizado pelo Núcleo de 
Informações de Saúde;  

11.2.8.5 O sistema deverá se adequar a protocolos assistenciais do Estado permitindo que na 
criação dos indicadores, o sistema deverá permitir que o usuário defina o tipo de 
indicador;  

11.2.8.6 O sistema deverá se adequar a protocolos assistenciais do Estado permitindo que o 
cadastramento de metas para cada um dos Indicadores, permitindo que sejam 
indicados os parâmetros de máximo, mínimo, no intervalo ou fora do intervalo, mês 
(inicial e final) e ano e parametrização dos valores mínimos e máximos;  

11.2.8.7 Permitir o agrupamento de Indicadores;  

11.2.8.8 Possibilitar a inserção de dados externos. Esses dados poderão ser de sistemas de 
terceiros, possibilitando inserção de forma manual no módulo de Indicadores;  

11.2.8.9 O sistema deverá se adequar a protocolos assistenciais do Estado permitindo que seja 
possível realizar a exportação dos dados dos indicadores para um arquivo;  

11.2.8.10 O sistema deverá se adequar a protocolos assistenciais do Estado permitindo que a 
geração de relatório de Atividade de SADT dividido por classificação utilizado pelo 
Núcleo de Informações;  

11.2.8.11 O sistema deverá se adequar a protocolos assistenciais do Estado permitindo que a 
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geração de relatórios de Recursos Humanos divididos por classificação utilizada pelo 
Núcleo de Informações;  

11.2.8.12 O sistema deverá se adequar a protocolos assistenciais do Estado permitindo que a 
geração de relatórios de Atendimentos Ambulatoriais, que contenha índice de 
Primeiras Consultas, Consultas Subsequentes, relação entre 
Consultas/Consultórios/Dias Úteis, quantidade de consultas realizadas por 
classificação conforme utilizado pelo Núcleo de Informações;  

11.2.8.13 O sistema deverá se adequar a protocolos assistenciais do Estado permitindo a 
geração de relatórios de Atendimentos divididos por tipo de atendimento (Adulto, 
Pediátrico, Obstétrico e Psiquiátrico) conforme utilizado pelo Núcleo de Informações;  

11.2.8.14 O sistema deverá se adequar a protocolos assistenciais do Estado permitindo realizar 
uma interface com o banco de dados, onde deverão ser mostradas as metas em 
forma de Balanced Scorecard, com “velocímetros” onde as metas cadastradas 
demonstrarão qual a situação atual da unidade de saúde e/ou de todas as unidades, 
baseado nos dados gerados pela Instituição;  

11.2.8.15 Possibilitar a configuração de alertas quando os níveis dos indicadores alcançarem os 
níveis estabelecidos;  

11.2.8.16 Permitir configuração de número de telefone celular e e-mail para o envio de alertas 
em formato de mensagem de texto para um melhor gerenciamento;  

11.2.8.17 Listar todos os serviços assistenciais;  

11.2.8.18 Deverá listar todas as atividades e consultas ambulatoriais;  

11.2.8.19 O acesso às informações deverá ser on-line e em tempo real às bases de dados;  

11.2.8.20 O sistema deverá apresentar gráfico estatístico das doenças por ano, mês e data 
mostrando o mapa do Estado e a incidência das doenças;  

11.2.8.21 Mostrar através de um mapa e cores indicativas o maior índice de atendimento por 
região;  

11.2.8.22 Apresentar gráfico mostrando os números das incidências patológicas; 

11.2.8.23 Os indicadores poderão ser construídos, de acordo com a necessidade desta 
Prefeitura, com a utilização de bases de dados externas como DATASUS.  

11.2.9 ITEM 8 - EXAMES DE IMAGEM E LABORATORIAIS 

11.2.9.1 Permitir a marcação de exame para o paciente com realização imediata ou agendada 
para uma data posterior demonstrando os agendamentos no perfil do paciente via web 
site e app; 

11.2.9.2 Possibilitar a criação de agenda para equipamento no caso de mutirões médicos ou por 
outros profissionais;  

11.2.9.3 O sistema deverá se adequar a protocolos assistenciais do Estado permitindo que o 
laudo de exames de imagens deverá permitir a inserção de textos formatados;  

11.2.9.4 O sistema deverá apresentar uma lista com todos os exames agendados para uma 
determinada agenda, com fácil navegação entre dias, meses e anos;  

11.2.9.5 O sistema deverá permitir a inclusão de exames retroativos a partir de uma permissão 
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concedida pelo administrador do sistema;  

11.2.9.6 O sistema deverá se adequar a protocolos assistenciais do Estado permitindo que com 
o agendamento do exame seja impresso um lembrete do agendamento e/ou preparo do 
exame indicando a data, horário e o profissional que irá realizar o exame;  

11.2.9.7 O sistema deverá apresentar na tela os profissionais realizadores dos exames 
solicitados;  

11.2.9.8 O sistema deverá se adequar a protocolos assistenciais do Estado permitindo o 
cadastro de motivos para não realização do exame;  

11.2.9.9 Permitir Controle de Evasão de exame;  

11.2.9.10 O sistema deverá se adequar a protocolos assistenciais do Estado permitindo o 
cadastro de cancelamento de agendas permitindo a desativação e reativação com 
intervalo de data, código do profissional, código do equipamento e motivo para o 
cancelamento das agendas;  

11.2.9.11 O sistema deverá se adequar a protocolos assistenciais do Estado permitindo o 
controle para que o laudo somente fique disponível para os setores solicitantes após a 
assinatura virtual do exame;  

11.2.9.12 Gerar o arquivo de controle dos exames realizados para que a Unidade de Gestão e 
Promoção da Saúde avalie sobre o faturamento de exames externos contratados em 
determinado período; 

11.2.9.13  Fornecimento da Declaração de Comparecimento;  

11.2.9.14 Permitir a configuração e interfaceamento com outros aplicativos, monitorando os 
exames solicitados;  

11.2.9.15 Visualizar os laudos retornados na interface;  

11.2.9.16 Possibilitar a configuração e interfaceamento com outros aplicativos e equipamentos 
permitindo o monitorando os exames solicitados.  

11.2.10 ITEM 9 - MÓDULO DE REGULAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E CONSULTAS 

11.2.10.1 Permitir aos operadores de outras Unidades pactuadas, conforme definição da 
regionalização e suas regras pré-estabelecidas, recursos para cadastrar serviços ou 
unidades de saúde, profissionais e usuários;  

11.2.10.2 Permitir aos operadores de outras Unidades pactuadas, conforme definição da 
regionalização e suas regras pré-estabelecidas, recursos para agendar consultas e 
exames;  

11.2.10.3 Permitir restringir agendamentos entre unidades e serviços de saúde;  

11.2.10.4 Permitir controlar a demanda reprimida por especialidade para as agendas da 
unidade ou serviço de saúde;  

11.2.10.5 O sistema deverá se adequar a protocolos de regulação do Estado, principalmente no 
período de pandemia do COVID-19 especificado durante implantação, permitindo 
cadastrar a documentação obrigatória na realização de procedimentos, organizada 
por subgrupo, formas de organização e procedimento;  

11.2.10.6 O sistema deverá se adequar a protocolos de regulação do Estado especificado 
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durante implantação permitindo cadastrar juntas médicas autorizadoras, vinculando- 
as aos profissionais responsáveis;  

11.2.10.7 A criação de agenda centralizada para acesso das diversas unidades e serviços de 
saúde dos profissionais;  

11.2.10.8 O sistema deverá se adequar a protocolos de regulação Estado especificado durante 
implantação permitindo bloquear e desbloquear agendas da unidade ou serviço de 
saúde agendas centralizadas de uma só vez, dos profissionais das diversas unidades 
de saúde consistindo nos motivos de bloqueio e tipo de agendamento;  

11.2.10.9 O sistema deverá se adequar a protocolos de regulação do Estado especificado 
durante implantação permitindo bloquear e desbloquear agendas da unidade ou 
serviço de saúde agendas locais de uma só vez, dos profissionais consistindo nos 
motivos de bloqueio e tipo de agendamento;  

11.2.10.10 Permitir controlar ou não a demanda reprimida para agendamento de 
procedimentos;  

11.2.10.11 Permitir a avaliação e a resolução das demandas reprimidas internas;  

11.2.10.12 Permitir realizar o controle de absenteísmo para consultas e exames nas unidades 
ou serviços de saúde;  

11.2.10.13 O sistema deverá se adequar a protocolos de regulação do Estado especificado 
durante implantação permitindo a distribuição e o controle de cotas das unidades ou 
serviços de saúde para agendamento de procedimentos;  

11.2.10.14 Permitir realizar a conferência de exames e consultas encaminhados aos 
prestadores de serviços complementares;  

11.2.10.15 Permitir definir quais os procedimentos que serão autorizados conforme o serviço de 
regulação exigir;  

11.2.10.16 Permitir visualizar a relação de usuários agendados por agenda centralizada;  

11.2.10.17 O sistema deverá se adequar a protocolos de regulação do Estado permitindo o 
controle da documentação pendente para realização do procedimento;  

11.2.10.18 Permitir definir motivos de agendamento, remanejamento de agenda, bloqueio de 
agenda e cancelamento de agendamento  

11.2.10.19 O sistema devera apresentar um mapa demonstrativo de leitos, demonstrando a 
ocupação e a possibilidade de gerenciamento.  

11.2.10.20 O sistema devera criar macro e micro regiões com a regulação do estado e dos 
municípios.  

11.2.10.21 Permitir um perfil de usuário de serviços credenciados/ terceirizados com cadastro 
gerenciável de serviço, agendamento, data, realização e possibilitando. 

11.2.11  ITEM 10 - SOLUÇÃO WEB PARA SISTEMA DE PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA 
DE DOMICILIO DEVERÁ 

11.2.11.1 Permitir um fluxo processual dinâmico. 

11.2.11.2 Permitir o recebimento do paciente regulado via módulo regulação;  

11.2.11.3 Permitir o recebimento de todos os dados do paciente incluindo o prontuário;  
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11.2.11.4 Permitir a visualização de histórico anterior de todos os atendimentos já realizados e 
os pendentes;  

11.2.11.5 Permitir o cadastro dos agendamentos marcados em outros estados com 
comunicação no modulo mobile perfil de usuário e portal web saúde com 
possibilidade de abertura de chat;  

11.2.11.6 o cadastro de um parecer jurídico junto ao prontuário;  

11.2.11.7 Permitir o cadastro de parecer social sigiloso em perfil especifico com gerenciamento 
de permissão de visualizar;  

11.2.11.8 Permitir a cadastro de chat com o serviço social;  

11.2.11.9 Permitir um perfil de acesso voltado para empresa de passagem registrar as 
emissões com:  

  DATA, NOME COMPLETO, CPF, LOCALIZADOR, ROTEIRO e VALOR DE CUSTO.  

11.2.11.10 Permitir um acesso para o paciente pelo portal web para confirmar o check in e 
entrega de documentos de prestação de conta gerenciável e cadastrável pelo perfil 
de acesso admin; 

11.2.11.11 Permitir visualizar os pareceres direto para a comissão de regulação; 

11.2.11.12 Permitir um sub modulo de faturamento gerenciável com dados cadastráveis 
puxando as informações de acordo com tudo que foi inserido nas etapas anteriores;  

11.2.11.13 Permitir o cadastro financeiro gerenciável, com documentos em anexo, com campo 
pra cadastrar e abrindo comunicação com o portal web para cadastrar solicitações e 
documentos em anexo mesmo com o paciente fora do estado bem como 
possibilidade de abertura de conversa para possíveis mais solicitações bem como 
documentos dos atendimentos para acompanhamento por parte do medico do 
Estado do Amapá.  

11.2.12 ITEM 11 - GESTÃO DE CADASTROS 

11.2.12.1 O sistema deverá possuir um cadastro dos pacientes permitindo a inserção, alteração e 
consulta de todos os pacientes cadastrados. Esses pacientes poderão ser pesquisados 
através do Nome do Paciente, Prontuário, Documento e Cartão SUS, Para evitar 
digitação errada de nome do paciente, o sistema deverá realizar a correção automática 
dos seguintes casos: digitação de espaço no início do nome, espaçamento duplo entre 
as palavras e caracteres não alfabéticos antes do primeiro do nome; 

11.2.12.2 O sistema deverá evitar possíveis duplicidades alertando o usuário quando o nome do 
paciente e nome da mãe for igual a algum registro já cadastrado com as mesmas 
informações;  

11.2.12.3 Pesquisa na internet pelo número do Cartão SUS ou através dos dados do paciente, 
como nome do paciente, nome da mãe, data de nascimento e CPF. O sistema deverá 
trazer automaticamente o número do Cartão SUS e os dados do paciente importando-
os do CADUS Web para matrícula do paciente;  

11.2.12.4 Garantir a atualização da tabela SIGTAP disponível na aplicação sempre que 
necessário; 

11.2.12.5  Possuir rotina de Transmissão, Sincronização e Processamento de Dados para o 
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Centralizador Nacional /SISAB;  

11.2.12.6 Importar o cadastro nacional de estabelecimentos de saúde-CNES (Unidades de 
Saúde, Tipos de Serviços e equipes); 

11.2.12.7 Permitir a importação dos funcionários para o CNES de uma forma simples e rápida 
apresentando qualquer não conformidade com essa exportação;  

11.2.12.8 Permitir o gerenciamento de profissionais da rede de saúde. Lotar um profissional, 
Definir Agenda dos Profissionais, Fechar Agenda do Profissional.  

11.2.12.9 Permitir o cadastro dos funcionários da unidade e relacioná-los aos usuários criados no 
sistema de segurança do sistema, garantindo a veracidade dos usuários criados;  

11.2.12.10 O sistema deverá permitir a importação da tabela de procedimentos, regras de 
validações e CBOs diretamente do sistema do governo;  

11.2.12.11 Permitir o cadastro das informações do CID, como o seu código, descrição, apelido, 
subcapítulo, se existe alguma restrição de sexo e o que fazer em caso de não 
permitido (sem ação, alertar, restringir), se este deverá ser usual, ou se deverá ser um 
CID de parto;  

11.2.12.12 Permitir o cadastro de encaminhamentos internos por descrição de um registro como 
os locais onde ele deverá ser realizado;  

11.2.12.13 Permitir cadastrar algumas informações na especialidade como a descrição, classe, 
CBO padrão, entre outros;  

11.2.12.14 Permitir o cadastro de procedimentos, onde será possível inserir/alterar dados como o 
tipo e descrição, entre outros;  

11.2.12.15 Permitir cadastro de médicos, onde deverá ser possível inserir/alterar dados do 
profissional como nome, CRM, especialidade, alguma estratégia que permita funções 
específicas com auditoria ou responsável, entre outros.  

11.2.13 ITEM 12 - PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA 

11.2.13.1 Possuir cadastros domiciliar e individual compatível padrão e-SUS/SISAB, e 
complementarmente indicar área, microárea e agente comunitário de saúde 
responsável;  

11.2.13.2 Permitir a inclusão/exclusão dos componentes da família através do cadastro de 
usuários na composição familiar, informar o grau de parentesco, ou transferência 
remoção de todos os familiares de uma determinada família;  

11.2.13.3 O Sistema deverá automatizar o SISAB (e-SUS) sem ser necessário a redigitação, 
através da ferramenta integradora Thrift software DATASUS;  

11.2.13.4 Possuir todas as fichas que deverão ser exportadas ao e-SUSPEC;  

11.2.13.5 Permitir a seleção de determinada Unidade para qual o usuário irá exportar os dados 
para o PEC e-SUS;  

11.2.13.6 Permitir gerar exportação ao E-SUS por competência, com visualização dos dados que 
serão exportados para pré-conferência do usuário;  

11.2.13.7 Mostrar as possíveis glosas em cada ficha e em cada procedimento, para poder gerar a 
produção novamente sem erros;  
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11.2.13.8 Gerar o arquivo compactado com todas as fichas de acordo com a seleção do operador 
do sistema;  

11.2.13.9 Os arquivos obrigatoriamente devem possuir nomenclatura que impeça a duplicidade 
de registro na Base do e-SUS federal;  

11.2.13.10 Possibilitar a Importação das fichas já digitadas no próprio e-SUS (PEC ou CDS): 
ficha individual, ficha de atividade coletiva, ficha de procedimentos, ficha de visita, 
ficha de cadastro domiciliar, etc;  

11.2.13.11 Para comprovar a importações das fichas supracitadas, deverá ser registrado no 
sistema PEC ou CDS;  

11.2.13.12 Após a importação o registro deve possibilitar a conferência via relatórios;  

11.2.13.13 Sistema deverá gerar relatório com o resumo de exportação e importação.  

11.2.13.14 Possuir módulo/sub-módulo de Odontologia, contemplando as funcionalidades:  

11.2.13.15 Permitir o controle do fluxo de atendimento do consultório Odontológico com a rápida 
visualização das agendas, formulário de atendimento e Odontograma do paciente;  

11.2.13.16 Possibilitar pesquisa na internet pelo número do cartão SUS ou através dos dados do 
paciente, como Nome, Nome da Mãe, Data de Nascimento e CPF. O sistema deverá 
trazer automaticamente o número do Cartão SUS e os dados do paciente importando-
os do CADSUS Web diretamente para a matrícula do paciente;  

11.2.13.17 O sistema deverá se adequar a protocolos assistenciais do Estado permitindo a 
impressão de lembretes de data de consulta com código de barras e das Fichas de 
Atendimento Odontológico com o seu respectivo código de procedimento;  

11.2.13.18 Permitir a visualização dos questionários de quadro clínicos de consultas realizadas 
pelos pacientes;  

11.2.13.19 O sistema deverá apresentar um Odontograma possibilitando que o profissional 
indique se o dente está normal, removido, incluso, decíduo, entre outros;  

11.2.13.20 O sistema deverá se adequar a protocolos assistenciais do Estado permitindo a 
impressão do Odontograma com todos os procedimentos realizados;  

11.2.13.21 O sistema deverá se adequar a protocolos assistenciais do Estado permitindo o 
Auxilio e controle do fluxo de atendimento utilizando a ferramenta digital para 
chamada do pacientes de uma forma rápida e clara com o sistema, enviando 
eletronicamente a senha do respectivo paciente ao painel e as caixas de som da 
respectiva sala de espera.  

11.2.14  ITEM 13 - MÓDULO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

11.2.14.1 A contratada deverá fornecer sistema próprio de notificação e gestão de notificação de 
casos de doenças;  

11.2.14.2 A tela de notificação deve trazer os indiciadores de monitoramento padronizados pelo 
Ministério da Saúde e Possibilitar a inserção de novos indicadores que devem ser 
parametrizáveis pela Secretaria da Saúde do Amapá;  

11.2.14.3 Este módulo deverá possibilitar a gestão dos casos notificados demonstrando o status 
da notificação de acordo com o preconizado pelo Ministério da Saúde;  
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11.2.14.4 Este módulo deverá ser acionado sempre que um diagnóstico compatível com o quadro 
clínico de doenças pré cadastradas como sendo de controle (ex: COVID 19) seja 
apontado pelo profissional de saúde. Somente após a notificação o atendimento deverá 
ser encerrado;  

11.2.14.5 O modulo de vigilância epidemiológica deverá estar contido nos DashBoard de gestão.  

11.2.15  ITEM 14 - SOLUÇÃO DE PROVIMENTO DE SERVIDOR DE MENSAGENS SMS, 
WHATSAPP 

11.2.15.1 A contratada deverá fornecer Sistema WEB de serviço de envio de mensagens de texto 
para aparelhos de telefone celular/Tablet (PDA);  

11.2.15.2 Este sistema deverá prover troca de mensagens entre Web e Mobile, por Push de 
mensagem, whatsAPP e e-mail. Contendo estas funções:  

a) Deverá disponibilizar tela de filtro de usuários a serem objetoo de comunicação 
específica ou geral; 

b) Deverá possibilitar cadastro de mensagens com texto padrão; 

c) Esta solução deverá ser proprietária, não será permitido terceirização deste serviço. 

11.2.15.3 Relatórios 

11.2.15.4 A CONTRATADA deverá disponibilizar à CONTRATANTE, informações gerenciais por 
meio de acesso “ON LINE” ao sistema de monitoramento cliente ou WEB, que 
possibilite:  

a) Definir perfis dos usuários, controle de acesso às informações em níveis gerenciais, por 
meio de uso de senha e segurança na consulta/transmissão dos dados;  

b) Consulta dos números de telefones que receberam a mensagem por meio de página via 
interface web – “Portal de Informações”;  

c) Consulta dos perfis de seleção que receberam mensagens em determinado período de 
tempo por meio de página via interface web – “Portal de Informações”;  

d) Trazer relatórios que possibilitem identificar qualquer intercorrência no envio das 
mensagens, relatórios de mensagens efetivamente enviadas;  

e) Otimizar consultas por intermédio do uso de filtros.  

11.2.15.5 A CONTRATADA é responsável por fornecer, dimensionar e configurar os 
equipamentos necessários para o provimento da solução “Portal de Informações”;  

11.2.15.6 O “Portal de Informações” deverá possuir interface única para acesso às suas 
funcionalidades;  

11.2.15.7 A CONTRATADA deverá validar junto a CONTRATANTE o “Portal de Informações” em 
perfeito funcionamento no prazo de 30 dias após o início do contrato; 

11.2.15.8 A CONTRATADA deverá permitir a CONTRATANTE realizar auditorias na solução 
“Portal de Informações” para verificar a veracidade dos dados coletados;  

11.2.15.9 A CONTRATADA deverá armazenar sob o mesmo software SGBD – Sistema de 
Gerenciamento de Banco de Dados – todos os dados e informações coletados e 
sumarizados para confecção de relatórios de:  
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a) Abertura e acompanhamento de Ordem de Serviços;  

b) Acompanhamento dos Acordos de Níveis de Serviços;  

c) Histórico/inventário;  

d) Eventos gerados. 

11.2.15.10 Ao final do contrato esse banco de dados e seu modelo de dados, deverão ser 
disponibilizados à CONTRATANTE, em meio digital. 

11.2.16  ITEM 15 - SOLUÇÃO WEB DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE FLUXO PROCESSUAL 
DINÂMICO 

11.2.16.1 Solução de gestão de Processos com criação de fluxos de trabalho, dinâmica, 
gerenciável pelo próprio usuário para configuração de alertas de SLA, por e-mail ou 
push de mensagens em protocolo de conversas proprietária (chat). Esta ferramenta 
realizará o acompanhamento de tarefas, desde sua criação até a finalização das 
mesmas. Este sistema deverá permitir e realizar:  

11.2.16.1.1 Cadastro de Processo de Trabalho:  

Permite o usuário cadastrar um novo workflow ou alterar um já existente, informando os 
seguintes dados:  

11.2.16.1.2 Nome do processo; 

11.2.16.1.3 Processo habilitado (disponível para o usuário); 

11.2.16.1.4 Habilita envio de email/push de mensagem na mudança do fluxo;  

11.2.16.2 Integração com Webservice  

Módulo responsável em buscar informações de outros sistemas por webservice ao incluir um novo 
item no fluxo.  

11.2.16.3 Cadastro de Item do Fluxo  

Módulo responsável em cadastrar as etapas de um processo. Deverá possuir como obrigatório os 

seguintes campos: 

11.2.16.3.1 Nome do Item do Processo  

11.2.16.3.2 Percentual de conclusão ao passar por esse item;  

11.2.16.3.3 Permitir o usuário manter o processo em tratamento nesse item;  

11.2.16.3.4 Informar quais os próximos fluxos que o processo pode tramitar dentro da 
ferramenta;  

11.2.16.4 Cadastrar o supervisor responsável pela etapa do processo  

11.2.16.5 Informar os usuários participantes desta etapa do processo  

11.2.16.6 Cadastro dos campos do Item Processo  

Módulo responsável em cadastrar o formulário de dados de cada etapa do workflow possuindo 

como campos necessários:  

11.2.16.6.1 Nome do campo no formulário;  
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11.2.16.6.2 Alinhamento do Campo;  

11.2.16.6.3 Campo obrigatório;  

11.2.16.6.4 Alerta de obrigatoriedade; 

11.2.16.6.5  Tipo do Campo (texto, lista, marcação múltipla, arquivo);  

11.2.16.6.6 Campo de filtro para o próximo fluxo;  

11.2.16.6.7 Valor padrão;  

11.2.16.6.8 Associação de campos;  

11.2.16.6.9 Largura do campo;  

11.2.16.6.10 Máscara pre definida;  

11.2.16.6.11 Permitir mascara expressão regular.  

11.2.16.6.12 Quantidade de caracteres de cada campo;  

11.2.16.7 Módulo de Execução  

Módulo onde o usuário possa executar os processos cadastrados no sistema. Este módulo deverá 

possuir as seguintes características:  

11.2.16.7.1 Exibir somente os fluxos que o usuário tem acesso (hierarquia);  

11.2.16.7.2 Listar todos os itens do processo que o usuário tem acesso de cada fluxo;  

11.2.16.7.3 Permite o usuário cadastrar as informações de cada formulário criado em cada 
fluxo;  

11.2.16.7.4 Permite a tramitação do processo para os fluxos pré configurados;  

11.2.16.8 Módulo de Criação de Relatórios  

11.2.16.8.1 Permite a criação de relatórios para cada processo previamente criado;  

11.2.16.8.2 Usuário cria um relatório informando o seu nome e a consulta que será 
executada no processamento dos dados;  

11.2.16.8.3 Permite a criação da tela de filtros dinamicamente, criando campos dos tipos: 

a) Texto; 

b) Seleção Simples; 

c) Múltipla Seleção; 

11.2.16.8.4 Tela para extração do relatório em formato csv com base na tela de filtros criado 
pelos administradores do workflow.  

11.2.16.9 Detalhamento Workflow Dinâmico  

11.2.16.9.1 Apresentação e usabilidade do sistema.  

a) O resultado final do sistema montado deve ficar em uma URL para acesso 
na internet; 

b) Todo acesso ao sistema deve ser monitorado e controlado por login e 
senha. 
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11.2.16.9.2 Criação e manutenção dos processos e suas etapas.  

a) Criar diversos processos; 

b) Possibilidade de habilitar e desabilitar uma etapa do processo; 

c) Permitir ordenar uma etapa do processo; 

d) Permitir o seu percentual de conclusão; 

e) Determinar o seu SLA em minutos; 

f) Criar etapas do processo de maneira dinâmica; 

g) Permite manter o processo em andamento ou tratamento; 

h) Determinar qual o próximo fluxo associado a essa etapa; 

i) Habilitar o envio de email; 

j) Poder alterar o título das etapas a qualquer momento com permissão de 
usuário administrativo; 

k) Incluir ou excluir a qualquer momento uma etapa de um processo já criado; 

l) Associar uma etapa a uma pesquisa (checklist) no sistema.  

11.2.16.9.3 Controle de fluxo dos processos. 

a) Determinar e controlar como uma solicitação terá seu início e fim dentro do 
sistema; 

b) Parametrizar respostas para determinar qual será a próxima etapa a ser 
seguida de acordo com uma resposta do usuário; 

c) Poder encerrar um processo na primeira etapa caso não seja validado os 
dados; 

d) De acordo com os valores dos campos escolhidos o sistema filtra a próxima 
etapa do fluxo do processo.  

11.2.16.9.4 Controle de acesso e visualização por nível de Hierarquia de usuários. 

a) Todo supervisor ou gestor deve gerir todos os processos atribuídos ao 
mesmo e controle de todas etapas; 

b) Determinar por grupo ou usuários que poderão interagir ou visualizar 
determinada etapa do processo; 

c) Determinar quais processos um usuário pode acessar ou visualizar.  

11.2.16.9.5 Criação de campos e ordenação.  

a) Os campos podem conter valores pré-fixados.  

b) Os campos podem possuir valores padrões.  

c) Os campo podem ser populados com base em consulta via banco de 
dados.  

d) Os campos podem influenciar na montagem dos demais campos no 
formulário  
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e)  Criar indeterminado campos e tipos em uma etapa. 

f) Incluir ou excluir diferentes campos em uma etapa de um processo já 
criado.  

g) Criar campos do tipo: TextBox, DropDownList, RadioButtonList, 
CheckBoxList e UpLoad.  

h) O usuário pode usar mascáras já existentes no sistema ou definir um novo 
modelo usando expressão regular.  

i) Determinar campos obrigatórios de preenchimento.  

j) Definir: o tamanho, altura, largura e quantidade máxima de caracteres.  

k) Campos do tipo upload permitir o usuário anexar: fotos, áudios, vídeos, 
documentos e planilhas.  

11.2.16.9.6 Notificações, SLA e acompanhamento de processos.  

a) Criar modelos de mensagem usando os campos disponível nos formulários; 

b) Permitir aviso de novas tarefas através de notificações por e-mail, aplicativo 
e SMS; 

c) Dashboards com histórico de atendimento e status de cada processo; 

d) Permitir criar diferentes tipos de SLA de atendimento; 

e) Disparar alertas (por e-mail, aplicativo e SMS.) de SLA vencido ou perto de 
vencer para os gestores ou dono do processo; 

f) Escalonar os processos se o tempo de SLA estourar.  

11.2.16.9.7 PDA dispositivo mobile com aplicativo.  

a) Aplicativo mobile para criação de Check List; 

b) Através de uma ferramenta e configuração por parâmetros web é capaz de 
criar checklist para ser usado em dispositivo mobile(android); 

c) Disparar processos automáticos quando o app identificar alguma 
inconsistência realizada em checklist; 

d) Acompanhamento dos processos disparados pelo PDA no dispositivo 
mobile através de um app; 

e) Permitir coletar dados do tipo: vídeo, foto, áudio e texto; 

f) PDA deve permitir realizar as operações quando estiver off-line.  

11.2.16.9.8 Relatórios e Dashboards. 

a) Extração e criação de diferentes tipos de relatórios gerencial e estatísticos 
online em rede interna e externa. Todos acesso deve ser através de uma 
página web; 

b) Painel com Dash Board para acompanhamento dos processos online em 
rede interna e externa. Todo acesso deve ser através de uma pagina web.  

11.2.16.9.9 Estrutura do Sistema.  
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a) O sistema deve ser totalmente web para acesso em uma rede interna e 
externa; 

b) O sistema deve ser homologado para o Browser Google Chrome; 

c) O armazenamento dos dados deve ser em servidor cloud; 

d) A aplicação deve rodar em nuvem; 

e) Usar banco de dados PostgreSQL.  

11.2.17 ITEM 16 - SOLUÇÃO PORTAL WEB PARA ACOMPANHAMENTO, CONTROLE 
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 

11.2.17.1 O sistema deverá ser baseado em framework para que permita o gerenciamento dos 
processos de trabalho relacionados ao recebimento, acondicionamento e distribuição 
de insumos relacionados a saúde;  

11.2.17.2 A ferramenta deverá conseguir gerenciar produtos gerais, Medicamentos, Materiais 
Médico Hospitalares e Imunobiológicos apresentando ferramentas específicas de 
controle de armazenamento para cada tipo de produto;  

11.2.17.3 O sistema deverá ser auto gerenciável ao ponto do próprio usuário, com as devidas 
autorizações organizadas em perfis de utilização, possa gerir a organização dos 
estoques;  

11.2.17.4 Parametrizações – O sistema pode ser parametrizado de acordo com as 
necessidades da secretaria; 

11.2.17.5 O sistema deverá ter múltiplos módulos, abaixo descritos:  

11.2.17.6 Cadastro dos Profissionais  

11.2.17.6.1 Deverá possibilitar o cadastro de profissionais com informações pessoais gerias, 
CNS, endereço, contato telefônico e e-mail e perfil de utilização do sistema;  

11.2.17.7 Cadastro de Produtos  

11.2.17.7.1 Deverá permitir o cadastro de produtos contendo dados de descrição do item e 
“apelido” (segundo nome) sendo este dado levado em consideração em todas as 
pesquisas de produtos;  

11.2.17.7.2  Prazo de alerta de validade para cada item gerando reports para os gestores 
quando algum item estiver próximo da data de vencimento; 

11.2.17.7.3 Condição especial de acondicionamento, com regramento específico para cada 
tipo de necessidade;  

11.2.17.7.4 Permitir cadastro de mais um código barra vinculado ao um mesmo produto;  

11.2.17.7.5 Permitir flag se o produto está contido na portaria 344 da Anvisa, possibilitando 
assim o fornecimento de relatórios específicos para medicamentos controlados; 

11.2.17.7.6 Permitir cadastro de descrição técnica do produto permitindo a geração de 
relatórios próprios para processos de compra (descrição padrão para licitação, 
por exemplo);  

11.2.17.7.7 Campo para cadastro de classificação XYZ de criticidade do produto 
considerando o tipo de produto.  
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11.2.17.7.8  Sistema deverá permitir o endereçamento dos produtos de acordo com a 
organização interna de cada estoque. 

11.2.17.8 Cadastro de Estoques 

11.2.17.8.1 O sistema deverá permitir o usuário de cadastrar novos estoques com as 
seguintes especificidades: apontamento de estoque de reposição, seleção de 
usuários com permissão de acesso e cadastro de setores a serem atendidos; 

11.2.17.8.2 Possibilitar que a configuração dos estoques resultem na representação do 
mapa de interações entre os estoques e os setores;  

11.2.17.9 Cadastro de Fornecedores  

11.2.17.9.1 O sistema deverá fornecer tela de cadastro de fornecedores com campos 
básicos como: CNPJ/CPF, Nome Fantasia, Contato e Endereço;  

11.2.17.9.2 Este cadastro deverá alimentar as telas de movimentação do estoque com 
clientes externos ou entradas de produtos.  

11.2.17.10 Entrada de Produtos 

11.2.17.10.1 O sistema deverá fornecer tela específica para entrada de itens para cada tipo 
de entrada:  

11.2.17.10.2 A tela de Entrada por compra deverá apresentar campos que possibilitem 
registrar de modo eficiente a entrada e possibilitar o rastreamento. Campos 
obrigatórios: Número da Nota Fiscal, Fornecedor, Data de Emissão da Nota, 
Valor total, Número do processo de Compra/Empenho/Ordem de serviço;  

11.2.17.10.3 Possibilitar a importação de notas fiscais eletrônico com o preenchimento 
automático de dados (arquivo XML);  

11.2.17.10.4 Como medida de consistência interna do registro de entrada de cada nota 
fiscal o somatório dos valores subtotais de cada produto deverá coincidir com 
o valor total da Nota Fiscal da entrada;  

11.2.17.10.5 Somente itens pre-cadastrados poderão ser registrados em uma entrada. Caso 
o produto de um dado fabricante esteja sendo registrado pela primeira vez o 
seu código de barras deverá ser cadastrado ou o sistema gerará etiqueta com 
código de barras próprio seguindo o padrão definido pela contratante;  

11.2.17.10.6 Os campos de cadastro dos produtos deverão possuir máscaras que facilitem 
a digitação das informações, como data, dados monetários;  

11.2.17.10.7 A tela de Entrada por Doação deverá ter como campos obrigatórios: Campo 
para registro do número da Nota Fiscal de Remessa ou documento similar, 
Fornecedor, Data de emissão do documento de remessa e Valor total;  

11.2.17.11 Saídas de Produtos  

11.2.17.11.1 O sistema deverá permitir o registro de tipos de saídas de produtos específicos 
como: Consumo individual, Consumo Coletivo, saída por avaria ou perda e 
saída por transferência;  

11.2.17.11.2 A tela de registro das saídas por Consumo Individual deverá estar compatível 
com a dispensação de medicações de alto custo ou do Componente 
Especializado da Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde, portanto 
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terá que conter os seguintes campos:  

a) Identificação do usuário pelo Cartão Nacional de Saúde; 

b) Registro do médico prescritor com o número do conselho de classe e nome 
completo;  

c) Unidade de saúde de vinculação com o CNES;  

d) Data da prescrição.  

11.2.17.11.3 Para os pacientes em internamento hospitalar o sistema deverá auto carregar 
os campos de clínica, enfermaria e leito de internação;  

11.2.17.11.4 O sistema deverá apontar o lote com validade mais próxima para que o 
usuário possa fazer a busca no estoque físico;  

11.2.17.11.5 A tela de Saída Coletiva deverá registar o estoque que será debitado e o setor 
para o qual a produto será dispensado;  

11.2.17.11.6 A tela de registro das Saídas por perda, avaria ou vencimento deverá conter 
um campo obrigatório de justificativa e gerar um novo login de confirmação 
desta ação dentro do sistema;  

11.2.17.11.7 O sistema deverá permitir movimentações do tipo transferências entre os 
estoques;  

11.2.17.11.8 O cadastro de uma transferência deverá conter os seguintes campos básicos: 
estoque de origem, estoque de destino, busca de produtos que comporão esta 
movimentação;  

11.2.17.11.9 O sistema deverá permitir que uma transferência só será finalizada, efetiva 
movimentação dos produtos dentro do sistema, quando o estoque de origem 
autorizar a movimentação (nesta oportunidade o usuário checou os produtos 
enviados e avaliza a entrada por transferência em seu estoque);  

11.2.17.11.10 O cadastro inicial de qualquer saída do estoque deve gerar um documento 
de espelho de dispensação com os dados da movimentação e o 
endereçamento do produto para facilitar a busca no estoque;  

11.2.17.12 Inventário 

11.2.17.13 O sistema deverá permitir a entrada por inventário (carga inicial de produtos no 
sistema) manualmente ou por ferramenta informatizada de importação de dados em 
massa;  

11.2.17.14 O sistema deverá fornecer ferramenta de ajuste de inventário que permita a correção 
a qualquer momento as quantidades, lotes e valores unitários dos produtos. Estas 
movimentações deverão ser transparentes nos relatórios gerenciais com 
armazenamento de log de operação registrando-se usuários, datas e horários das 
operações;  

11.2.17.15 Visando garantir a consistência da operação de inventário o sistema deverá bloquear 
operações de entrada e saída do produto enquanto ele estiver sendo inventariado em 
um estoque;  

11.2.17.16 Relatórios Gerenciais  
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11.2.17.16.1 O sistema deverá fornecer relatório de Posição de Estoque que apresente de 
modo sintético (somente os produtos) ou analítico mostrando a quantidade de 
cada lote, valores unitários e totais por produto, por tipo de produto ou a 
totalidade do estoque. Este relatório deverá ser exportado em PDF em formato 
de relatório e em excel; 

11.2.17.16.2  O sistema deverá entregar Relatório de Consumo Médio ao selecionar-se um 
período de análise mostrando-se o estoque atual, consumo médio e projeção 
em dias cobertura de estoque ou possíveis rupturas. Neste relatório dever-se-á 
apresentar a curva ABC de consumo dos produtos Este relatório deverá ser 
exportado em PDF em formato de relatório e em excel;  

11.2.17.16.3 O sistema deverá possuir tela específica de parametrização dos percentuais 
de categorização da curva ABC;  

11.2.17.16.4 Relatório de Consumo por Setor deverá ser disponibilizado ao selecionar-se 
um estoque específico e o período de escolha da análise. Este relatório deverá 
ser exportado em PDF em formato de relatório e em excel;  

11.2.17.16.5 Relatório de Extrato do Produto deverá ser entregue ao selecionar-se qualquer 
produto cadastrado e listado todas as movimentações registradas para aquele 
produto com informação de data, hora, usuário responsável, tipo de 
movimentação, saldos de produto após cada operação e saldo atual ao final da 
lista; Este relatório deverá ser exportado em PDF em formato de relatório e em 
excel;  

11.2.17.16.6 Dash Board – Gráficos dinâmicos que mostram de uma forma geral os dados 
consolidados em forma de cubo podendo ser parametrizado com os dados que 
o cliente preferir  

11.2.17.17 Almoxarifado Central 

11.2.17.17.1 Permitir o controle de todos os produtos sob gestão do almoxarifado da 
saúde e suas movimentações; 

11.2.17.17.2 O sistema deverá possibilitar o cadastro de produtos da integração com o 
cadastro de materiais do SIIM. Realizando o controle de estoque dos 
materiais e medicamentos e seu abastecimento para os sub-estoques e os 
centros de custos atendidos pelo almoxarifado; 

11.2.17.17.3 O sistema deverá possuir rastreabilidade 100% dos lotes dispensados, 
com possibilidade de recolher ou inativar determinado lote, sendo que o 
recolhimento deverá abranger todos os sub-estoques;  

11.2.17.17.4 Vincular fornecedor aos respectivos materiais e acessar o material através 
do Código Único conforme padronização regida pela legislação pertinente 
trazendo o descritivo técnico através de busca automática. O cadastro de 
fornecedores deverá ser importado de sistemas que a CONTRATANTE 
definir; 

11.2.17.17.5 Possibilitar o registro da validade dos materiais avisando o seu vencimento 
ao acionar o sistema; 

11.2.17.17.6 Permitir a pesquisa de todos os produtos que necessitam ressuprimento de 
estoque (produtos em ponto de compra). O sistema deverá fazer 
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integração com o sistema de licitações desenvolvido pela contratante;  

11.2.17.17.7 Armazenar todas as movimentações realizadas no sistema, identificando 
todas as transações, movimentações e ações efetuadas; 

11.2.17.17.8 O sistema não deverá permitir movimentos sem elemento ou com saldo 
negativo, conforme configuração; 

11.2.17.17.9 O sistema deverá se adequar a protocolos assistenciais do Estado 
permitindo no momento da entrada dos produtos a   impressão das 
etiquetas com os   códigos de barras;  

11.2.17.17.10 Registrar os produtos que obrigatoriamente devem ter saídas informando 
para qual paciente se destina; 

11.2.17.17.11 O sistema deverá se adequar a protocolos assistenciais do Estado 
permitindo além do controle de estoque físico do almoxarifado, também o 
controle de estoque do mesmo item em cada um dos elementos 
financeiros que foram adquiridos; 

11.2.17.17.12 O sistema deverá se adequar a protocolos assistenciais do Estado 
permitindo rotina para devolução de material, com reprocessamento 
automático do estoque; 

11.2.17.17.13 Possibilitar de forma rápida e fácil a consulta da posição atual de estoque 
podendo localizar os produtos agrupados por títulos e ordem alfabética 
de nome do produto, código interno, código único conforme padronização 
regida pela legislação pertinente e por apelido; 

11.2.17.17.14 Permitir a consulta do resumo de movimentações de cada produto em 
cada local de estoque a partir do resumo gerado pelo fechamento, este 
resumo deverá apresentar o total de compras, entradas, transferências 
para outros estoques, saídas e o saldo final do mês escolhido; 

11.2.17.17.15 O sistema não deverá permitir a reversão da operação de fechamento 
para garantir a autenticidade junto aos órgãos auditores; 

11.2.17.17.16 O sistema deverá se adequar a protocolos assistenciais do Estado 
permitindo que a rotina de re-suprimento de materiais gere o pedido de 
compras baseado no consumo médio mensal e o tempo de entrega e de 
tramitação do processo da modalidade escolhida; 

11.2.17.17.17 O sistema deverá se adequar a protocolos assistenciais do Estado 
permitindo a adição de novos itens na tela de produtos em ponto de 
compra, permitindo também a aquisição de novos produtos; 

11.2.17.17.18 O sistema deverá se adequar a protocolos assistenciais do Estado 
permitindo a pesquisa para a construção dos pedidos de compra 
devendo considerar a quantidade em estoque e a quantidade em pedidos 
de compras ainda pendentes, portanto, já em andamento que entrará 
para o cálculo de uma nova quantidade a ser comprada; 

11.2.17.17.19 O sistema deverá se adequar a protocolos assistenciais do Estado 
permitindo realizar a entrada e saída do produto pelo código do 
fabricante, onde deverá trazer os lotes ativos com respectivo saldo; 
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11.2.17.17.20 O sistema deverá se adequar a protocolos assistenciais do Estado 
permitindo a criação de configuração geral que verifique a saída do 
produto para o mesmo paciente em quantidade de dias pré definidos. 

11.2.17.17.21 CONTROLE ADMINISTRATIVO DO ESTOQUE 

a) Permitir a visualização das notas fiscais já fechadas, ordenado por 
número da nota fiscal, fornecedor / número da nota, elemento / data 
ou número de empenho, sendo possível imprimir as mesmas; 

11.2.17.17.22 Permitir a impressão de inventário, saldo disponível, entradas e saídas 
por doação, controle de produto, produtos distribuídos por paciente, 
centro de custo, produtos sem saída e elementos; 

11.2.17.17.23 Permitir que o sistema de estoque da Contratante atualize o sistema de 
estoque da Contratada com base na quantidade requisitada, podendo 
ainda ser atendida de forma total ou parcial; 

11.2.17.17.24 Permitir o controle de estoque descentralizado, possibilitando criar vários 
almoxarifados ou farmácias, na rede Estadual de saúde; 

11.2.17.17.25 Permitir o registro do estoque inicial no almoxarifado local; 

11.2.17.17.26 Bloquear a saída de materiais que não possuem estoque disponível;  

11.2.17.17.27 Permitir a visualização dos lotes que vencem primeiro na dispensação; 

11.2.17.17.28 Permitir cadastrar baixas de materiais vencidos, quebrados e interditados. 

11.2.18  ITEM 17 - SOLUÇÃO DE TELEATENDIMENTO E TELEMEDICINA 

11.2.18.1 A contratada deverá fornecer solução de Teleatendimento por meio de plataforma 
própria ou se utilizando de aplicativos de mercado ou redes sociais conforme 
definido pelo contratante; 

11.2.18.2 O módulo deve conter plataforma de registro dos atendimentos; 

11.2.18.3 O módulo deve possibilitar o envio de receitas com codificação; 

11.2.18.4 O módulo deve puxar pra Web um campo de leitura e confirmação do código de 
receita emitida pelo teleatendimento. 

11.2.19  ITEM 18 - SOFTWARES DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO/ OUVIDORIA  PARA 
SERVIÇOS DE SAÚDE 

11.2.19.1 Deverá ser disponibilizado software com a finalidade de coleta de informações 
relacionadas a experiência dos pacientes nas interações com os diversos serviços da 
Secretaria   de Saúde; 

11.2.19.2 Deverá estar disponível em aplicativo para Android e para Desktop; 

11.2.19.3 O aplicativo deve usar um banco de dados local para armazenamento dos dados da 
pesquisa; 

11.2.19.4 O aplicativo deve funcionar quando estiver off-line; 

11.2.19.5 O aplicativo deve ter uma página de configuração para determinar em qual unidade 
de saúde e setor está instalado o totem; 

11.2.19.6 O aplicativo deve possuir uma chave de comunicação para garantir que os dados de 
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pesquisa estejam sendo gerados a partir de unidade de saúde validada para a 
realização de pesquisas de satisfação; 

11.2.19.7 O sistema deve fazer uma validação do paciente que está respondendo a pesquisa; 

11.2.19.8 O sistema só deve autorizar a pesquisa para pacientes que tem um atendimento 
marcado ou realizado na data da pesquisa; 

11.2.19.9 O sistema deve fazer uma integração através de WebService com o sistema de 
prontuário eletrônico buscando dados de agendamento e informações dos pacientes; 

11.2.19.10 Sistema Web 

11.2.19.10.1 O sistema deve ter uma URL disponível para acesso na internet; 

11.2.19.10.2 Deverá ser disponibilizada página WEB para gerenciamento dos totens e 
acompanhamento e visualização das pesquisas online;  

11.2.19.10.3 Deverá ser disponibilizado Dashboards WEB para acompanhamento das 
pesquisas e visualização individual por unidade de saúde online;  

11.2.19.10.4 Georreferenciamento dos totens ativos no Mapa por meio de pagina na WEB; 

11.2.19.10.5 Painel com indicadores das pesquisa por unidade de saúde. Quantitativo geral 
de sugestões, quantitativo geral de opiniões, total de unidades com totem, nota 
de cada setor avaliado, nota geral da pesquisa; 

11.2.19.10.6 Painel WEB com todos os totens ativos. Acompanhar em tempo real o status 
de comunicação do totem. Raio x da rede com totem online. Identificar por 
cores os seguintes status: sem comunicação(off-line), carregando (quando o 
tablet estiver conectado na tomada), totem não realiza pesquisa há mais de 30 
minutos, online e quando o totem estiver em manutenção. Deixar o totem 
piscando quando estiver mais de 24 horas sem comunicação ou sem realizar 
pesquisas; 

11.2.19.10.7 Controle de acesso por login e senha; 

11.2.19.10.8 Controlar quais totem cada usuário pode visualizar dentro do sistema; 

11.2.19.10.9 Estrutura do Sistema.  

a) O sistema deve ser totalmente web para acesso em uma rede interna e 
externa.  

b) O sistema deve ser homologado para o Browser Google Chrome.  

c) O armazenamento dos dados deve ser em servidor cloud. 

d) Usar banco de dados PostgreSQL. 

11.2.20  ITEM 19 - SISTEMA PABX INTEGRADO COM REGULACAO SAMU PORTAL WEB, 
HOSPEDAGEM DOS DADOS DAS OCORRÊNCIAS E DAS GRAVAÇÕES DE VOZ 

11.2.20.1 A CONTRATADA deverá disponibilizar sistema de Sistema Web para controle, 
regulação médica pré-hospitalar, gerenciamento e registro das: ocorrências, despacho 
das viaturas, registro de ligações, gravação de ligações, rastreamentos das viaturas, 
gravação de imagens das viaturas em ocorrência;  

11.2.20.2 O sistema deverá possuir funcionalidades que gerenciem as seguintes etapas: registro 
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de atendimentos, registros da regulação médica, registro da operação de frota, 
agendamento de eventos e armazenamento e disponibilização de atendimentos 
concluídos / relatórios gerenciais. Descrever-se-á estes módulos a seguir:  

11.2.20.3 Módulo de Registro de Atendimentos; 

11.2.20.4 O sistema deverá disponibilizar tela para utilização pelo T.A.R.M (telefonista auxiliar de 
regulação médica). 

11.2.20.4.1 A tela de atendimento deverá ser o início do fluxo de atendimento de uma 
ocorrência; 

11.2.20.4.2 Essa tela deverá manter tratamento de todas ocorrências iniciadas pelo T.A.R.M; 

11.2.20.4.3 Permitir classificar dois tipos de ocorrências: ATENDIMENTO PRÉ – 
HOSPITALAR (APH) e TRANSFERÊNCIA; 

11.2.20.4.4 Identificar o solicitante: nome do solicitante, telefone da ocorrência, telefone de 
contato e grau de parentesco; 

11.2.20.4.5 Identificar paciente: Nome do paciente, idade e sexo. Permitir incluir mais de 
uma paciente por ocorrência, alterar ou excluir paciente quando a ocorrência 
tiver mais que um paciente; 

11.2.20.4.6 Dados da ocorrência: queixa e descrição da ocorrência; 

11.2.20.4.7 Localização: Permitir identificar o endereço utilizando os seguintes parâmetros: 
Município, bairro, tipo de logradouro, número, complemento e ponto de 
referência. O sistema deve identificar a localização da ocorrência por envio de 
SMS; 

11.2.20.4.8 Se o dispositivo que estiver efetuando a ligação for um smartphone o sistema 
dispara um SMS para o número informado. Esse SMS contém uma mensagem 
pedindo uma autorização para coletar sua posição geográfica. O retorno dessa 
mensagem contém a longitude e latitude para ser usado no endereço da 
ocorrência; 

11.2.20.4.9 O sistema processa o retorno do SMS que contém latitude e longitude 
identificando o endereço para ser usado na ocorrência; 

11.2.20.4.10 Registros adicionais: Permitir o T.A.R.M adicionar informações adicionais na 
ocorrência; 

11.2.20.4.11 Classificação de chamadas: todas chamadas que chegam pelo 192 o sistema 
deve permitir o T.A.R.M classificar uma chamada como: trote, engano, 
informações, administrativo, fora de área, cancelamento pelo solicitante e 
queda de ligações; 

11.2.20.4.12 Relacionar ocorrência: permitir relacionar uma nova ocorrência em uma que já 
está em andamento ou relacionar uma ocorrência em um evento agendado; 

11.2.20.4.13 Transferência: 

a) Protocolo de regulação CIR, vaga zero, unidade de origem e unidade de 
destino;  
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b) Ao receber uma ligação pela central de atendimento o sistema deve abrir 
automaticamente uma página com uma nova ocorrência. Essa operação 
acontece sem a interação do usuário com o sistema.  

11.2.20.5 Módulo de Regulação Médica  

11.2.20.5.1 Realizar regulação médica como primeiro atendimento pré-hospitalar; 

11.2.20.5.2 Registrar: Descrição da ocorrência, tipo de atendimento, hipótese diagnóstica, 
decisão técnica e risco presumido; 

11.2.20.5.3 Selecionar tipo de viatura: selecionar tipo de viatura (USA, USB, USI, 
MOTOLANCIA e AERO), código de deslocamento e apoio. O sistema deve 
permitir adicionar mais de um tipo de viatura para a mesma ocorrência;  

11.2.20.5.4 Cena paciente: Poder adicionar mais paciente na ocorrência ou editar um 
paciente já adicionado e em atendimento;  

11.2.20.5.5 Cena paciente avaliação: Coletar os dados com a equipe em campo como 
avaliação secundária: Sinais vitais 1º: FC (BPM): 2º FR (MRPM): 3º PA(mmHg): 
4ºSat02(%): 5ºOxigenação: 6ºGlicemia(md/dl), Glasgow com cálculo automático, 
estado de consciência, quadro clinico, prioridade de atendimento, decisão 
técnica, identificar unidade de saúde destino e vaga negada;  

11.2.20.5.6 Operação de Frota  

a) Permitir a localização da viatura mais próxima da ocorrência por um sistema 
de rastreamento.  

b) Salvar os tempos de atendimento: tempo em atendimento, tempo em 
regulação, tempo de saída da ambulância, tempo de deslocamento;  

c) Registro dos horários: chamada, acionamento, saída da base, chegada no 
local, saída do local, chegada no hospital, saída do hospital e chegada na 
base;  

d) Unidades disponíveis e unidades atribuídas. Permitir editar a equipe alocada 
na viatura. 

11.2.20.5.7 Registro de Atendimento em Saúde (RAS) 

a) Importar todas fichas de atendimento para o aplicativo RAS. Todas as fichas 
devem ser listadas nessa aba para visualização de todos dados 
preenchidos pela equipe de campo:  

● Relatório de atendimento; 

● Avaliação primária;  

● Lesões;  

● Anotações médicas; 

● Anotações de enfermagem; 

● Anotações do socorrista; 

● Destino do paciente; 

● Comprovante de entrega de valores;  
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● Termo de Recusa.  

11.2.20.5.8  Histórico  

a) Registrar todas ações que existe dentro do sistema desde o momento que 
recebe a ligação até o encerramento do chamado. Passando pelas telas de 
atendimento, regulação médica e operação de frotas; 

11.2.20.5.9 Ao receber uma ligação pela central de atendimento o sistema deve abrir 
automaticamente uma página com uma nova ocorrência. Essa operação 
acontece sem a interação do usuário com o sistema;  

11.2.20.5.10 Para o sistema conseguir identificar uma viatura mais próxima da ocorrência 
todas as viaturas vão precisar ter embarcado um rastreador veicular para 
passar a sua localização para o sistema de Regulação;  

11.2.20.5.11 Através de um sistema secundário é enviado para o sistema de regulação 
todas as posições geográficas de todos rastreadores instalados nas viaturas. 
O sistema secundário deve sincronizar esses dados com sistema de regulação 
de 5 em 5 segundos;  

11.2.20.5.12 A página de despacho de viatura deve permitir o usuário visualizar a 
localização em tempo real das viaturas em mapa;  

11.2.20.5.13 O sistema de Regulação – SAMU deve ser totalmente integrado com o sistema 
de telefonia IP – PABX. Todas as ligações devem ser gravadas e geradas um 
número de protocolo para cada ligação;  

11.2.20.5.14 O sistema PABX deve usar o modelo de telefonia IP;  

11.2.20.5.15 Criar escalas das esquipes das viaturas;  

11.2.20.5.16 Cadastrar e identificar cada equipe alocada na viatura no momento da 
ocorrência.  

11.2.21 ITEM 20 - SOLUÇÃO DE MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE REDE E 
APLICAÇÕES  

11.2.21.1 Solução deverá monitorar parâmetros de equipamentos de rede de computadores e 
saúde e integridade de servidores.  

11.2.21.2 Deverá possuir um mecanismo de notificação flexível que permita aos usuários 
configurarem alerta de e-mail, ou mecanismos de mensagens instantâneas, baseado 
em praticamente qualquer evento, permitindo uma rápida reação para problemas em 
servidores. 

11.2.21.3 Todos os relatórios e estatísticas, bem como os parâmetros de configuração, deverão 
ser acessados através de uma ferramenta Web que será o front-end. do produto. Esta 
ferramenta web deverá assegurar que o status da rede e da saúde dos servidores e 
outro ativos de rede possa ser avaliado a partir de qualquer localização. 

11.2.21.4 Características técnicas mínimas 

a) Interface de gerenciamento com tecnologia web; 

b) Suportar conexões seguras via SSL; 

c) Dispositivo de descoberta automática de ativos de rede; 
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d) Gerenciamento e acesso centralizado das informações; 

e) Monitoramento distribuído com administração centralizada via web; 

f) Monitoramento em tempo real; 

g) Monitoramento de alertas para disponibilidade, integridade, entre outros; 

h) Possuir agente nativos de alto desempenho para sistema operacional Linux, Unix e 
Windows; 

i) Agentes para plataformas 32 e 64 bits; 

j) Monitoramento sem agente; 

k) Suportar IPv6; 

l) Monitoramento de páginas web; 

m) Monitoramento a nível de negócios; 

n) Monitoramento SLA; 

o) Alertas via e-mail, SMS, mensagem instantânea e via script configurado; 

p) Suporte para pesquisa e mecanismos de trapping; 

q) Suporte ao protocolo SNMP; 

r) Suporte aos banco de dados: MySQL, PostgreSQL, Oracle e SQLite; 

s) Suporte a Triggers; 

t) Relatórios em tempo real de SLA’s; 

u) Geração de gráfico em tempo real; 

v) Navegação pelos gráfico em linha de tempo; 

w) Geração de mapas de rede; 

x) Geração de telas personalizadas dos itens monitorados; 

y) Modelos pre-configurados de hosts; 

z) Acesso rápido aos problemas encontrados e estatísticas; 

aa) Autenticação segura por usuário; 

bb) Autenticação segura por LDAP (Active directory); 

cc) Execução de comandos remotos; 

dd) Permissões de usuário flexíveis; 

ee) Visão de alto nível (negócios) dos recursos monitorados; 

ff) Log de auditoria; 

gg) Facilidade de integração com sistemas de terceiros; 

hh) Possibilidade de criação de mapas e dashboards customizáveis, conforme 
necessidade do cliente. 

11.2.22 ITEM 21 - APLICATIVO MOBILE SAÚDE 
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11.2.22.1 O aplicativo Mobile para sistema ANDROID deverá operar em diferentes canais de 
atendimento, sendo um para funcionários da Secretaria de Saúde do ESTADO do 
AMAPA e o outro para os cidadãos usuários do sistema de saúde. O aplicativo mobile 
deverá funcionar 100% OFFLINE/ONLINE, com a inserção de dados e posterior 
conexão após 300 horas, sem perda de informações, mesmo quando retirada a bateria;  

11.2.22.2 O aplicativo de uso dos profissionais do sistema de saúde deverá possuir as seguintes 
características:  

a) Login Eterno;  

b) Reconhecimento do usuário e de suas preferências;  

c) Cadastro do usuário com foto;  

d) Captura automática da foto ao reconhecer através da câmera o rosto do agente, caso 
não reconheça o rosto o sistema irá alertar ao usuário;  

e) Módulo comunicador protocolo de conversas proprietária CHAT;  

f) Manutenção da sessão mesmo que a mesma seja encerrada, sem perda de dados;  

g) Restrição quanto a utilização com horário e data alterados;  

h) Restrição quanto a utilização com GPS inativo;  

i) Atividades obrigatórias para finalização da utilização;  

j) Módulo de fotos, capacidade de tirar uma foto sem que a mesma seja armazenada na 
galeria de fotos do aparelho;  

k) Módulo de pesquisa;  

l) Aplicativo deverá ser desenvolvido em Java (no Play Store para Android e no APP 
Store para - Apple, rodando sobre a máquina virtual DalviK);  

m) Aplicativo trabalha100% off-line;  

n) Aplicativo deve permitir que os dados fiquem armazenados no celular por até 30 dias;  

o) Salvar log de utilização do aplicativo;  

p) Permitir controle total dos dados armazenados no aplicativo por um console Web;  

q) Permitir a recuperação do banco de dados remota do aplicativo;  

r) Sincroniza os dados com o servidor via JSON;  

s) Pode utilizar a rede 2G, 3G, 4G e Wi–Fi para a sincronização;  

t) Atualização automática;  

u) O aplicativo deverá contemplar os campos específicos das fichas padronizadas pelo 
Ministério da Saúde para atividade profissional dos Agentes Comunitários de Saúde, 
a saber: Cadastro Individual, Cadastro domiciliar e territorial, Ficha de visita domiciliar 
e territorial; 

11.2.22.3 Deverá permitir o controle de recursos que serão utilizados no aparelho como 
instalação de aplicativos ou restrição de modificação de configurações. Esta 
funcionalidade deve ser realizada por um aplicativo proprietário de modo a ter o 
controle total do aparelho de celular garantindo assim, a segurança das informações; 
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11.2.22.4 O aplicativo do cidadão usuário do sistema de saúde deverá permitir as seguintes 
funcionalidades: 

a) Visualização das suas consultas agendadas e permitir a solicitação de Agendamento 
de consultas;  

b) Visualização de carteira de vacinas com alertas de atraso de esquema vacinal padrão 
ou informações especiais de vacinação;  

c) Chat para ouvidoria para comunicação direta com serviço de ouvidoria da secretaria 
de saúde ou do ESTADO contratante;  

d) Pesquisa de satisfação das experiências vivenciadas pelo usuário nas interações com 
o sistema de saúde.  

11.2.23 ITEM 22 - PORTAL WEB DE GERENCIAMENTO DO APLICATIVO MOBILE SAÚDE 

11.2.23.1 A contratada deverá disponibilizar portal Web baseado em framework que permite o 
gerenciamento de atendimentos e rotas realizados pela equipe técnica, gestão das 
mesmas, emissão de relatórios destes atendimentos, inserção de fotos de forma 
transparente, o ponto eletrônico georreferenciado para controle das equipes e o módulo 
comunicador permitindo um canal de contato com a equipe técnica em campo. O 
sistema deverá ter múltiplos módulos, abaixo descritos.  

I. Cadastro dos profissionais – É possível cadastrar os dados dos profissionais; 

II. Cadastro por região – O sistema permite o cadastramento de grades georreferenciadas, 
onde o mesmo possa emitir push de mensagem ou e-mail caso o objeto monitorado saia 
ou invada uma determinada região e/ou pontue muitas ocorrências colhidas em campo; 

III.  Parametrizações – O sistema pode ser parametrizado por imagem de acordo com as 
necessidades; 

IV.  Associar a equipe ao PDA – É necessário associar o IMEI do aparelho com a equipe 
técnica para que a mesma possa ter acesso ao sistema; 

V. Envio de Alerta de Mensagens – É possível configurar o sistema para enviar Push de 
mensagem/E-mail de acordo com as necessidades, como exemplo: invasão de grade 
georreferenciada, não cumprimento das ocorrências estabelecidas, trabalho realizado 
fora da área estabelecida, etc; 

VI. Gestão de rotas e metas – Permite via plataforma Web a inserção das rotas e metas das 
ocorrências, possibilitando inserir metas de tempo de atendimento de ocorrências, 
acompanhando estas metas visualmente por gráficos ou georreferenciando as mesmas; 

VII. Gestão de relatórios – Permite a extração de relatórios diversos, dando a possibilidade de 
consultas avançadas e indicadores de performance, gerando maior agilidade da obtenção 
de indicadores das ocorrências. Possibilitando a emissão de relatórios de ocorrências 
agrupadas por situação ou por tipo; 

VIII. Automação dos formulários – permite a automação de todos formulários contidos nos 
programas de saúde pública;  

IX. Prontuário Eletrônico – Permite a utilização do prontuário eletrônico pelo profissional de 
saúde, como envio eletrônico de faturamento das atividades realizadas nas UBS.  

11.2.23.2 Relatórios  
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I. Quilometragem – Relatório Gerencial que permite medir as distancias percorridas pelo 
veículo ou equipe técnica através do aplicativo no PDA, extraindo informações sobre 
consumo de combustível, distância média de consumo dia; 

II. Produtividade – Relatório que exibe a produtividade de atendimento dos profissionais em 
campo, projetando informações sobre tempo de atendimento, tempo de deslocamento até 
o atendimento, quantidade de atendimento; 

III. Carga Horária Produtiva ou improdutiva e total – Relatório que informa o tempo de 
atendimento, tempo de deslocamento e o tempo ocioso de cada equipe; 

IV. Desvio Padrão – Relatório que informa os tempos médios de atendimento e a variância 
entre os atendimentos das ocorrências exibindo os seus desvios padrões; 

V. Atendimento – Relatórios que informa os detalhes de todas as ocorrências realizadas em 
um determinado tempo e região; 

VI. Tempo Médio de Atendimento – Relatório que informa o tempo médio de atendimento por 
intervalo de data, região e equipe;  

VII. Acompanhamento da Equipe em Campo – Relatório que informa em tempo real a 
situação da equipe em campo online; 

VIII. Módulo de Georreferenciamento – Permite a visualização de informações de 
atendimentos em mapas georreferenciados, com visualização em tempo real da 
localização dos agentes e distribuição espacial dos vetores, permitindo a configuração de 
alerta e grades obrigatórias ou proibitivas com envio de mensagens por agente ou grupo; 

IX. Módulo de frequência – Permite a inserção de coleta de frequência para os profissionais, 
georreferenciando este local e comparando-o com o local batido, levando em 
consideração horário a ser cumprido, gerando um espelho com os dados obtidos, 
permitindo ser visualizado ou emitido um relatório de cada profissional por dia/mês com 
quantidades de horas trabalhadas; 

X. Módulo de foto – Possibilita o registro das fotos coletadas efetuando o upload de forma 
transparente; 

XI. Módulo comunicador – Possibilita um canal direto de comunicação com os profissionais, 
sendo esta comunicação através de uma plataforma web via e-mail/push. O mesmo pode 
ser feito através da criação de um evento ou apenas de um comunicado; 

XII. Acompanhamento dos comunicados – É possível acompanhar os comunicados se os 
mesmos foram vistos pelos usuários; 

XIII. Modulo PPT- Possibilita a extração de apresentações em POWER POINT das atividades 
realizadas pelas equipes de trabalho.  

11.2.24 ITEM 23 – SUPORTE 

11.2.24.1 A contratada deverá disponibilizar suporte de 8 horas por dia, 5 dias por semana (8x5), 
com profissionais qualificados para realizar esta tarefa, através de acesso remoto 
contínuo, para os profissionais de saúde do Estado, para que os mesmos possam 
utilizar o sistema integrado de gestão de saúde informatizado, sem prejuízo no que se 
refere ao acesso do sistema.  

11.2.25 ITEM 24 - INSTALAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO  
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11.2.25.1 A contratada deverá instalar sistema de prontuário eletrônico, nas unidades de saúde 
(local e/ou CLOUD). A instalação deverá ser realizada através da instalação da licença 
de Software da plataforma do prontuário eletrônico mais recente, nos servidores das 
unidades de saúde (local e/ou CLOUD);  

11.2.25.2 O sistema deverá ser instalado nos servidores e entregue na sua totalidade, com todos 
os módulos descritos neste termo de referência.  

11.2.25.3 A contratada deverá instalar sistema de prontuário eletrônico, nas unidades de saúde.  

11.2.25.4 Nos computadores das unidades de saúde, a instalação deverá ser realizada através 
da instalação de link de atalho para acesso WEB, o acesso a plataforma do prontuário 
eletrônico será realizado, através de browser de mercado.  

11.2.25.5 O cadastro do colaborador deverá ser realizado com a coleta dos dados pessoais 
(endereço e telefone) e informações biométricas: digitais, fotos do rosto e cadastro 
vascular palma da mão e dados profissionais, matrícula, CPF, CNES.  

11.2.25.6 O cadastro do paciente deverá ser realizado com a coleta dos dados pessoais 
(endereço, telefone, data de nascimento e filiação) e informações biométricas: digitais, 
fotos do rosto e cadastro vascular palma da mão, CPF, CNS.  

11.2.26 ITEM 25 - IMPORTAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DOS USUÁRIOS DO SUS  

11.2.26.1 A contatada deverá importar os dados cadastrais dos pacientes do Cadastro nacional 
do SUS, inerentes ao Estado o qual ela estará prestando o serviço. 

11.2.27 ITEM 26 - INSTALAÇAO DE SISTEMA DE ESTOQUE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO 
ELETRÔNICO  

11.2.27.1 A Contratada deverá entregar licença de uso de software específico para controle de 
estoque com integração a ferramenta de estoque;  

11.2.27.2 O treinamento do sistema deverá ser fornecido aos profissionais da cadeia logística, 
independente da quantidade de funcionários, quantas vezes forem necessárias 
respeitando-se o limite de 50 horas de treinamento formal.  

11.2.27.3 As situações de suporte ao sistema não compreendem o quantitativo de horas de 
treinamento formal. 

11.2.28 ITEM 27 - R EALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO GERAL DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO 
FARMACÊUTICO (CAF) 

11.2.28.1 A Contratada realizará inventário de itens da Central de Abastecimento Farmacêutico 
(CAF) do Estado;  

11.2.28.2 A Contratante deverá fornecer condições básicas para que este serviço seja 
executado como cronograma de fechamento do estoque com interrupção de entrada 
e saídas no período de realização do inventário;  

11.2.28.3 A Contratante deverá entregar seu estoque para início do inventário de modo 
organizado e devidamente identificado preferencialmente com os itens codificados;  

11.2.28.4 A Contratante deverá disponibilizar funcionários responsáveis pela operação logística 
do Estado para acompanhara operação de inventário. Este atestará a acurácia da 
operação.  

11.2.29 ITEM 28 - REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO GERAL DAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES 
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BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) OU UNIDADES DE SAÚDE SECUNDÁRIAS 

11.2.29.1 A contratante deverá realizar o inventário das farmácias de cada unidade de saúde do 
Estado em questão; 

11.2.29.2 Foi realizado dimensionamento do quantitativo de unidades e a prestação de serviço 
será realizada por farmácias inventariadas;  

11.2.29.3 A Contratante deverá fornecer condições básicas para que este serviço seja 
executado como cronograma de fechamento do estoque com interrupção de entrada 
e saídas no período de realização do inventário;  

11.2.29.4 A Contratante deverá disponibilizar funcionários responsáveis pela operação logística 
do Estado para acompanhara operação de inventário. Este atestará a acurácia da 
operação.  

11.2.30 ITEM 29 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS LOCAIS DA SAÚDE E 
CUSTOMIZAÇÕES 

11.2.30.1 A contratada deverá atender aos anseios da SECRETARIA DE SAÚDE, com horas de 
análise e desenvolvimento com a finalidade de adequar o prontuário eletrônico as 
necessidades e regras vigentes no Estado o qual a mesma estará prestando serviço.  

11.2.31 ITEM 30 - SERVIÇOS DE SUPORTE NÍVEL 3 SOB DEMANDA 

11.2.31.1 A contratada deverá atender aos anseios da SECRETARIA DE SAÚDE, com 
necessidades de desenvolvimento de novas funcionalidades no sistema e consultoria 
especializada em saúde pública. 

11.2.32 ITEM 31 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM 
INFORMATIZAÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE (TÉCNICO NÍVEL I) 

11.2.32.1 A contratada devera disponibilizar profissional qualificado para realizar Horas de 
consultoria voltada a informatização do sistema de saúde do Estado: A licitante 
deverá apresentar em seu quadro técnico:  

11.2.32.2 Técnico Nível I:  

a) Nível superior;  

b) Formação Acadêmica na Área da Saúde  

c) Experiência assistencial;  

d) Experiência em implantação de sistemas informatizados para serviços de saúde;  

e) Pós-Graduação Stricto Sensu em Área de Gestão ou correlatos;  

f) Pós-Graduação Lato Sensu com área de concentração em tecnologia. 

11.2.33 ITEM 32 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA / 
TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE. 
(TÉCNICO NÍVEL II) 

11.2.33.1 A contratada devera disponibilizar profissionais qualificados para realizar Horas de 
treinamento dos profissionais de saúde do Estado, para que os mesmos possam 
utilizar o sistema integrado de gestão de saúde informatizado: A licitante deverá 
apresentar em seu quadro técnico:  
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11.2.33.2 Técnico Nível II:  

a) Técnico de nível superior;  

b) Formação Acadêmica na Área da Saúde;  

c) Experiência assistencial ou em implantação de sistemas para saúde. 

11.2.34 ITEM 33 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO CONTÍNUO DO SISTEMA 
PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE LOCAL. (TÉCNICO NÍVEL III) 

11.2.34.1 A contratada devera disponibilizar profissionais qualificados para realizar Horas de 
treinamento contínuo dos profissionais de saúde do Estado, para que os mesmos 
possam utilizar o sistema integrado de gestão de saúde informatizado: A licitante 
deverá apresentar em seu quadro técnico:  

11.2.34.2 Técnico Nível III:  

a) Técnico de Tecnologia de informação com experiência em suporte a sistemas e 
infraestrutura de rede;  

b) Nível médio ou Superior em área compatível;  

c) Experiência mínima de 6 meses;  

11.2.35 ITEM 34 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE LOCAL 

11.2.35.1 A contratada deverá realizar serviço de instalação de rede local com fornecimento de 
material necessário, em blocos de até 20 pontos, sendo que cada bloco contemplará 
os seguintes itens:  

11.2.35.2 Serviço de lançamento de cabo UTP categoria 6 com lançamento de até 80 metros do 
ponto de concentração da rede;  

11.2.35.3 O ponto de concentração será a infraestrutura contendo: Switch 10/100/1000 L2, com 
hack de parede de 4U, mais organizador de cabos e patch panel;  

11.2.35.4 Canaleta externa para a guarda dos cabeamentos externos;  

11.2.35.5 Certificação do cabeamento lançado.  

11.2.36 ITEM 35 - SERVIDOR CENTRAL 

11.2.36.1 A contratada deverá fornecer e implantar o servidor central que hospedará todos os 
módulos, onde será a infraestrutura central de hospedagem e armazenamento das 
soluções e todos os dados;  

11.2.36.2 A contratada implantará o servidor central nas dependências do CENTRO DE 
GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAMAÇÃO – PRODAP e/ou na Secretaria de 
Saúde do Amapá;  

A especificação do servidor central, terá os seguintes requisitos básicos:   
 

ESPECIFICAÇÕES SERVIDOR CENTRAL 

1. SERVIDOR TIPO RACK 

ITEM DESCRIÇÃO OBSERVAÇÃO 
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1.1 

• SERVIDOR, TIPO RACK, 02 PROCESSADORES FÍSICOS 
COM 15 A 20 NÚCLEOS POR PROCESSADOR, MEMÓRIA 
RAM 512 GB, 02 INTERFACE REDE LAN, 02 INTERFACE 
REDE SAN DE 10GBITS, 04TB DE ARMAZENAMENTO SATA 
COM DISCOS SATA, ARMAZENAMENTO SAS COM DISCOS 
SAS, ARMAZENAMENTO SSD COM DISCOS SSD, 
CAPACIDADE DE APLICAR ESPELHAMENTO RAID (0,1 E 5), 
FONTE ALIMENTAÇÃO REDUNDANTE (SWAP/HOT PLUG), 
LICENÇA DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 2016 OU 
SUPERIOR, GARANTIA ON SITE DE 60 MESES. 

• TODOS OS CABOS NECESSÁRIOS PARA INSTAÇÃO DO 
EQUIPAMENTO DEVEM SER ENTREGES; 

• OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, 
CONFIGURAÇÃO E INTEGRAÇÃO A INFRAESTRUTURA DE 
TI DO CONTRATANTE 

DEVE ESTAR INCLUSO. 

A VELOCIDADE DAS PLACAS DE 
REDE SAN DEVEM ATENDER A 
VELOCIDADE DAS PLACAS DE REDE 
DO STORAGE. 

 

OBS: INTERNA (REDE LAN 
DO ORGÃO) 

2. SERVIDOR TIPO SAN - STORAGE 

ITEM DESCRIÇÃO OBSERVAÇÃO 

2.1 

• SERVIDOR, TIPO SAN-STORAGE AREA NETWORK, COM 
04 PROCESSADORES FÍSICOS, COM 08 NÚCLEOS CADA 
PROCESSADOR 8, MEMÓRIA 96GB RAM (MINIMA), 
INTERFACE REDE LAN SUPERIOR A 4, INTERFACE REDE 
SAN 4 A 6 DE 10GBITS, 15020TB DE ARMAZENAMENTO 
SATA COM DISCOS SATA, ARMAZENAMENTO SAS COM 
DISCOS SAS, ARMAZENAMENTO SSD COM DISCOS SSD, 
FONTE ALIMENTAÇÃO 220VAC-50/ 60HZ, SISTEMA 
OPERACIONAL PROPRIETÁRIO GARANTIA ON SITE DE 60 
MESES; 

• O STORAGE DEVE ATENDER TAMBÉM AOS SISTEMAS 
QUE ARQUIVO NFS E SMB; 

• TODOS OS CABOS NECESSÁRIOS PARA INSTAÇÃO DO 
EQUIPAMENTO DEVEM SER ENTREGUES.; 

• OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, 
CONFIGURAÇÃO E INTEGRAÇÃO A INFRAESTRUTURA DE 
TI DO CONTRATANTE DEVE ESTAR INCLUSO. 

A VELOCIDADE DAS PLACS DE 
REDE LAN DEVEM ESTAR NA 
MESMA VELOCIDADE DA REDE 
INTERNA OU SUPERIOR. 
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3. SWITCH DE 24 PORTAS 

ITEM DESCRIÇÃO OBSERVAÇÃO 

3.1 

• SWITCH DE 24 PORTA TOTALMENTE 
LICENCIADO. 

• DEVE TER 10 PORTAS GIGABITS; 

• 14 PORTAS DE 10GBITS; 

• GERENCIÁVEL; 

• PADRÃO 19”; 

• AUTO MDI/MDIX; 

• QUALITY OF SERVICE (QoS) PRIORIZAÇÃO IEEE 802.1p; 

• FONTE DE ALIEMNTAÇÃO 100-240VAC, 50/60hz; 

• DEVE TER GARANTIA MINÍMA DE 03 ANOS; 

• TODOS OS CABOS NECESSÁRIOS PARA 
INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM SER 
ENTREGUES. 

• OS CONECTORES SFP SFP+ QSFP GBIC XFP DEVEM SER 
ENTREGUES JUNTOS COM O EQUIPAMENTO NA 
QUANTIDADE DE PORTAS. • OS CABOS DE ALIMENTAÇÃO 
DEVEM SER ENTREGUES COM EQUIPAMENTO. 

• OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, 
CONFIGURAÇÃO E INTEGRAÇÃO A INFRAESTRUTURA DE TI 
DO CONTRATANTE DEVE ESTAR INCLUSO. 

O EQUIPAMENTO DEVE ATENDER 
A NECESSIDADE AS CONEXÕES 
DOS ITENS 1 E 2 E SE INTEGRAR A 
INFRAESTRURA DE TI DO 

CONTRATANTE. 

4. 0 RACK 44U DE 19” 

ITEM DESCRIÇÃO OBSERVAÇÃO 

4.1 

• RACK 44U DE 19” ESTRUTURA EM AÇO; 

PORTA FRONTAL VASADA  FECHADIRA 
ESCAMOTEAVEL; 

• GUIAS DE CABO NA ESTRUTURA TRAZEIRA; 

• KIT DE EXAUSTÃO INSTALADO NO TETO COM 02 OU 04 
COOLERS; 

• 02 REGUAS DE TOMADAS FRENTE FALSA 1U; 

• GUIAS DE CABOS HORIZONTAIS E VERTICAIS; 

• O RACK DEVERÁ SER ENTRGUE MONTADO. 

 

11.2.37 ITEM 36 - SERVIDOR LOCAL 

11.2.37.1 A contratada deverá fornecer e implantar o servidor local que hospedará módulos, 
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onde fornecerá a infraestrutura mínima para funcionamento local da unidade 
hospitalizar do governo;  

11.2.37.2 O servidor local deverá ter as seguintes especificações mínimas:  

11.2.37.3 Processador: Intel® Frequência: 2,1 GHz, Cache: 11 MB, Núcleos: 8 Segmentos: 16;  

11.2.37.4 Memória: 16 Gb – DDR4-2666;  

11.2.37.5 Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x) ou similar: Sim;  

11.2.37.6 Disco rígido: SATA, 6 Gbit/s, 7.200 RPM, 1 TB – Hot-plug Hard Drive;  

11.2.37.7 Placa de Rede: 1 Gbit (2und);  

11.2.37.8 Fonte de alimentação: Única (1+0) de conexão automática (550W);  

11.2.37.9 Junto com o servidor, a contratada deverá fornecer estabilizador para liberar o 
servidor local;  

11.2.37.10 Para o servidor local, a contratada deverá fornecer sistema operacional licenciado 
caso exista a necessita para instalação do servidor local.  

11.2.38 ITEM 37 - TOTENS DE PESQUISA 

11.2.38.1 Os totens de pesquisa deverão ser disponibilizados em dois formatos (totem contendo 
equipamento desktop e periféricos anti vandalismo e totem contendo tablets): 

11.2.38.2 Totem Anti vandalismo 

11.2.38.2.1 Os Totens a serem ofertadas deverão possuir, no mínimo, as características 
técnicas e de construção descritas abaixo: 

a) Unidades de atendimento, em formato de “Pedestal”, com altura máxima de 1,60 
(um metro e sessenta centímetros), com largura máxima de 50 (cinquenta 
centímetros) e profundidade máxima de 62 (sessenta e dois centímetros, incluindo 
teclado e base), construídos em aço galvanizado e pintados em cor “fosca” cinza, 
compostos de monitor SVGA colorido, construído com tecnologia de tela plana e 
com dimensão mínima de 15 polegadas na diagonal, cuja disposição na unidade 
de atendimento deverá ser de no mínimo 20 graus em relação à base da unidade 
de atendimento; teclado padrão ABNT embutido na unidade de atendimento e 
disponibilizando apenas as teclas alfabéticas e teclado numérico abaixo das teclas 
de função; mouse tipo “Esfera Deslizante” para facilitar o manuseio da população 
e evitar quedas e quebramentos desnecessários; botão de acionamento das 
funções (ENTER ou botão direito do Mouse), que deverá estar próximo ao mouse 
para facilitar sua operação; 

b) O mouse deverá ser instalado abaixo da barra de espaço do teclado para facilitar 
manuseio simultâneo com as teclas alfabéticas; 

c) A base do teclado e do mouse deverá ser instalada numa altura mínima de 1,10 m 
(um metro e dez centímetros) e máxima de 1,30 m (um metro e trinta centímetros). 
A mesma medida deve ser respeitada no momento de instalação da unidade de 
atendimento de parede.  

d) A unidade de atendimento deverá possuir sistema operacional Windows 7 ou 
superior ou sistema similar ou compatível (Linux, Sun ou semelhante), com 
monitoramento remoto da rede do proponente para intervenções nos casos de 
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manutenção externa.  

e) As unidades de atendimento deverão possuir monitoramento “remoto” com 
gerenciamento centralizado na rede do proponente, possibilitando que sejam 
identificadas possíveis falhas de funcionamento, casos em que os serviços 
deverão ser restabelecidos num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a partir 
da paralisação do serviço ou equipamento. Unidades de atendimento danificadas 
que necessitem ser substituídos, terão prazo de até 48 (quarenta e oito) horas. 

f) Nos casos de paralisação das unidades de atendimento por “queda” nos serviços, 
deverá ocorrer check-list para identificação se o problema foi ocasionado por falha 
na rede do proponente, evitando a responsabilização indevida do proponente.  

g) O sistema operacional instalado deverá ser fornecido apenas com o “navegador” 
ou “BROWSER“ a ser utilizado pelo usuário. Outros aplicativos só poderão 
“funcionar” na unidade de atendimento em casos de manutenção e operação 
selecionados pelos técnicos da proponente em ambientes exibidos via 
autenticação ou teclas de atalhos desconhecidas da operação da unidade de 
atendimento.  

h) A tecnologia de construção do navegador padrão da unidade de atendimento 
deverá permitir navegação “Web” através dos serviços “eletrônicos” 
disponibilizados pelo CONTRATANTE, sem permissão de digitação de endereços 
(URL’s) que redirecionem o acesso ou mesmo links que acionem páginas de 
terceiros.  

i) A camada de Software que disponibilizará os serviços deverá possuir controle de 
segurança “especial”, com navegação “FULL SCREEN”, em no mínimo resolução 
de 800 x 600, sem qualquer acesso a Browsers do mercado. O proponente terá de 
possuir um browser específico para esse tipo de aplicação. 

j) Os serviços a serem disponibilizados na unidade de atendimento deverão ser 
disponibilizados dentro de “frames” Web, onde barras de “scrool” laterais e 
horizontais deverão estar presentes dentro do mesmo frame descrito neste ponto, 
facilitando assim manutenção e controle por parte da CONTRATADA e da 
CONTRATANTE.  

k) Toda navegação realizada pelo usuário no ambiente a ser disponibilizado pela 
oferta de serviços, deverá ser gratuita sem qualquer tipo de ônus para o 
“navegante”, com exceção quando a navegação for de caráter privado do usuário.  

l) O proponente deverá disponibilizar na Internet uma página específica, com acesso 
autenticado, onde o CONTRATANTE poderá consultar estatísticas de acesso de 
todos os serviços disponibilizados nas unidades de atendimento de suporte ao 
cidadão contratados.  

m) Os recursos disponibilizados pela CONTRATADA para oferta dos serviços 
eletrônicos, deverão permitir que seja “configurado perfil” para cada ponto, ou 
grupo de pontos disponibilizados, ou seja, cada unidade de atendimento ou grupo 
de unidades de atendimento poderá ser configurada com oferta de serviços 
diferentes por localização ou áreas de interesse da administração.  

n) A eventual mudança de localidade de qualquer ponto dependerá de acordo entre 
as partes e da disponibilidade de unidades de atendimento, já instaladas ou a 
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serem instaladas, no local de interesse.  

o) O CONTRATANTE não se responsabilizará por quaisquer ônus, devidos à 
CONTRATADA, em função de qualquer natureza durante a prestação de serviço 
deste contrato.  

p) A empresa deverá possuir equipe técnica de manutenção habilitada, nos termos 
da qualificação técnica para habilitação descrita neste Termo de Referencia, a dar 
suporte à tecnologia ofertada (hardware e/ou software, conforme o caso), 
permitindo que os serviços sejam restaurados num prazo máximo de 72 horas a 
partir da paralisação, desde que os problemas não sejam causados pela rede do 
CONTRATANTE.  

q) Deverá ser disponibilizado, pela CONTRATADA, telefone de suporte com 
chamada gratuita para o usuário, para abertura de chamados técnicos nos casos 
em que o monitoramento não identificar o problema ocorrido.  

r) Para os casos previstos no item acima, a CONTRATADA deverá disponibilizar 
numeração dos chamados para controle e informações à equipe técnica do 
CONTRATANTE nas situações de acompanhamento de problemas que 
dependam de interação das duas equipes, através de portal WEB.  

s) A CONTRATADA deverá possuir Rede Privada de Telecomunicações de forma a 
prover exclusividade no trâmite das informações disponibilizadas ou consultadas 
nas unidades de atendimento disponibilizadas.  

11.2.38.3 Da conectividade dos Totens  

a) Os totens deverão ser conectados a uma rede “privada” do proponente, sendo 
permitida a interconexão através da Internet desde que haja utilização de 
tecnologias de VPN entre as unidades de atendimento e o site do proponente; 

b)  A utilização dos serviços eletrônicos ofertados nas unidades de atendimento deverá 
ser da seguinte forma: A unidade de atendimento disponibilizará “link”, acionado por 
botões na tela da unidade de atendimento construídos em qualquer tecnologia Web 
(html, flash, Java, etc.), permitindo ao usuário acessar os serviços do 
CONTRATANTE. Na tela disponibilizada depois de pressionado o “link” acima, 
deverá haver “menu” com a oferta de “todos” os serviços disponibilizados na 
unidade de atendimento em questão. Essa tela, para controle seguro e total por 
parte do CONTRATANTE, ficará hospedada na rede Interna do CONTRATANTE;  

c) Cada item do “menu” citado no item anterior direcionará o usuário para um serviço 
específico. Quando pressionado o item de serviço que o usuário deseja utilizar, 
deverá ser feito “request”, na rede privada da CONTRATADA, para “validação” da 
origem e do pacote solicitado. Após autenticação e validação em banco de dados na 
rede da CONTRATADA, o “request” deverá ser direcionado para os servidores do 
CONTRATANTE que responderão à solicitação efetuada por meio da montagem da 
“página” na tela da unidade de atendimento que fez a requisição;  

d) O procedimento acima se repetirá para “todos” os serviços ofertados em cada 
unidade de atendimento a ser instalada pela CONTRATADA como parte do objeto 
da presente contratação;  

e) Os “requests” e todo o tráfego de informação das unidades de atendimento para a 
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rede da CONTRATADA e dessa para a rede do CONTRATANTE, caso sejam feitos 
pela Internet, deverão possuir estrutura de Firewall com proteção mínima Nível 3 de 
segurança a ser declarada pelo proponente e sem necessidade de abertura de 
portas de configuração no Firewall do CONTRATANTE, ou seja, deverão ser 
transparentes através do protocolo http na porta default (80);  

f) Os totens devem ser integrados a uma rede segura da licitante, INTRANET, onde os 
acessos às aplicações e serviços sejam criptografados;  

g) Para acesso à INTRANET ou INTERNET, as unidades de atendimento deverão 
utilizar linhas de comunicação de dados ADSL, modem 3 G ou IP dedicados, sendo 
todo o custo desta conectividade será de responsabilidade da contratada;  

h) Deverá permitir a navegação em TELA FULL SCREEN, sem acesso ao Browser 
(NAVEGADOR), não permitindo LINKS de fuga;  

i) Os acessos aos serviços deverão ser criptografados, devendo a chave criptográfica 
ser nova para cada novo acesso;  

j) A CONTRATADA deverá prover o gerenciamento On-Line dos totens, permitindo 
ações proativas de reparos ou abastecimento;  

k) A solução proposta deverá permitir a segmentação de conteúdo, de forma que cada 
totem, tenha acesso a diferentes serviços;  

l) A solução proposta também deverá permitir a atualização do conteúdo das telas de 
serviços dos totens, remotamente, sem ação direta nos mesmos;  

m) Os usuários destas unidades de atendimento não poderão ser constrangidos com 
informações de erros de software (“bugs”); toda e qualquer falha dos sistemas, 
deverão ser informadas ao usuário de forma lúdica e precisa, oferecendo ao usuário 
/ segurado informações para novos procedimentos;  

n) O acesso à manutenção nestas unidades de atendimento deverá ser seguro e com 
criptografia para identificação do técnico que vai realizar a manutenção.  

11.2.38.3.1 Condicionador de energia 

a) Condicionador de energia elétrica da rede convencional de CA, que apresenta a 
característica especial de ter dois conjuntos de saídas, sendo o conjunto de 
saída principal, com capacidade suficiente para alimentar o computador e seus 
periféricos;  

11.2.38.3.2 Microcomputador  

a) Processador capaz de processar 64 bits por vez, com cache L2 de 256 Kb e 
operar com clock igual ou superior a 2GHZ e FSB de 800 MHz ou similar, com 
Cooler adequado ao perfil de temperatura recomendado pelo fabricante do 
processador;  

b) Sistema operacional Windows 7 ou superior ou sistema similar ou compatível 
(Linux, Sun, semelhante), com monitoramento remoto da rede do proponente para 
intervenções no caso de manutenções externas.  

c) Placa mãe Padrão: micro ATX ou VIA;  

d) Barramento: PCI 2.2;  
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e) Barramento de Sistema: Suporte a velocidades de 400/533/800 MHz;  

f) Barramento de Memória: Suporte a velocidades de 533/667 MHz;  

g) HD de 80 GB ou superior  

h) BIOS/Flash ROM: em Flash ROM de 2MB;  

i) Memória Padrão: mínimo de 2 GB instalados – permite expansão para até 4 GB;  

j) Porta de Comunicação USB: no mínimo de duas portas;  

k) Placa de Rede padrão Ethernet– autosense 10/100 Mbps, conector RJ45;  

l) Fonte de alimentação com seleção de tensão (110/220V) automática e frequência 
de 20/60Hz, com disjuntor único com capacidade de corrente adequado à 
demanda total da unidade de atendimento que liga e desliga todos seus 
componentes ou chave liga/desliga com fusível.  

11.2.38.3.3 Monitor  

a) Monitor Modelo LCD (Liquid Crystal Display) colorido com matriz ativa TFT (Thin-
Film Transistor) de 15’’ ou maior ou similar;  

b) Resolução: 1024x768 não-entrelaçado com 16 bits e 16.7 milhões de cores;  

c) Qualidade: deve atender às recomendações de proteção contra radiação e de 
gerenciamento de energia EPA Energy Star;  

d) Deve atender aos padrões técnicos referentes ao ângulo de visão;  

e) Limpeza: permite limpeza com água, álcool isopropílico ou outros limpadores 
similares;  

f) Atende aos padrões técnicos referentes ao ângulo de visão.  

11.2.38.3.4 Teclado  

a) Características: Alfanumérico com 83 teclas e teclado PIN incorporado, com 
características de anti-vandalismo. Tipo QWERTY, padrão ABNT2.  

b) Material: teclas em plástico injetado de alta resistência. Inscrições: gravadas a 
laser ou por sistema de dupla injeção ou por aplicação de tinta automotiva em 
baixo relevo. O processo utilizado deve garantir que a inscrição não sofrerá perda 
em função do desgaste natural das teclas.  

11.2.38.3.5 Esfera Deslizante  

a) Mouse do tipo Esfera Deslizante para movimentação de cursor na tela;  

b) Peso Aproximadamente 100 gramas (Poliéster);  

c) Segurança: resistente a vandalismo, com sistema de proteção contra poeira e 
partículas;  

11.2.38.3.6 Totens contendo Tablets  

a) Serão Totens equipados com tabletes, com acesso a WI-FI com software 
embarcado, para realização de pesquisas de satisfação e gestão; 

b) Os totens deverão ser confeccionados em chapa adesivada com o logo da 
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CONTRATANTE, com as seguintes dimensões: Altura mínima de 1,10, altura 
máxima de 1,40; Largura mínima 30cm, largura máxima de 40 cm; Profundidade 
mínima de 40cm e profundidade máxima 50cm; 

c) Deverá ter um dispositivo de travamento, com cadeado e o tablet deverá ter as 
seguintes configurações mínimas:  

• Tela: 10,1 polegadas; 

• Resolução: 2560 x 1600 pixels;  

• Conexão: wifi, 3g e 4g;  

• Carregador bivolt;  

• Bluetooth; 

• Câmera traseira: 8 megapixels;  

• Câmera frontal: 2 megapixels;  

• Capacidade de armazenamento: 16 GB; 

• Memória ram: 2048 MB ou superior;  

• Processador: ARM CORTEV A7 ou superior; 

• Velocidade do processador: 1300MHZ ou superior;  

• Sistema operacional: Android 4.4 KITKAT ou superior;  

• Dimensões: Largura 243mm x Altura 171mm x Profundidade 7,4mm; 

• Peso: 469 g; 

• Slot para cartões micro SD. 

11.2.39 ITEM 38 – IMPRESSORA 

11.2.39.1 A contratada deverá fornecer e implantar as impressoras multifuncional que 
oportunizarão a estrutura mínima de impressão ou digitalização de algum documento 
sob necessidade;  

11.2.39.2 As impressoras multifuncionais deverão ter as seguintes especificações mínimas:  

11.2.39.3 Monitor ou painel: LCD, 2 linhas ou painel intuitivo com leds indicativos de funções;  

11.2.39.4 Resolução de impressão (modo normal): Até 600 x 600 dpi;  

11.2.39.5 Velocidade de impressão: 22 ppm (páginas por minuto);  

11.2.39.6 Saída da primeira página (em segundos): 7,3;  

11.2.39.7 Velocidade de processador: 600 MHZ;  

11.2.39.8 Memória miníma: 256 MB;  

11.2.39.9 Conectividade: 1 Porta USB 2.0, 1 Porta de Rede Ethernet 10/100/1000T;  

11.2.39.10 Wireless: Wi-Fi 802.11b/g/n;  

11.2.39.11 Tamanho de papel suportado: A4; A5; A6; B5 (JIS);  

11.2.39.12 Capacidade de entrada: 150;  
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11.2.39.13 Tipo de mídia suportada: Carta; Ofício; Executivo; 8,5 x 13 pol.;  

11.2.39.14 Ciclo de trabalho máximo mensal: 10.000 páginas;  

11.2.39.15 Alimentação Integrada: 110~127V 50/60HZ;  

11.2.39.16 Garantia: 3 anos on-site;  

11.2.39.17 Voltagem: verificar a instalação elétrica do ambiente que irá comportar o produto, 
pois alguns não são BIVOLT e só comportam 110V;  

11.2.39.18 Acompanhamentos: Todos os cabos necessários (no caso dos elétricos devem ter 
1,8 M) ao funcionamento da estrutura relacionada nesta página tem de ser 
fornecidos no ato da entrega, assim como mídias com software e documentação; 

11.2.39.19 Softwares: Todos os sistemas proprietários de origem devem ser fornecidos no ato 
da entrega através de mídias e sem apresentar quaisquer problemas de 
compatibilidade com o sistema operacional citado neste instrumento;  

11.2.39.20 Qualidade: Devem ser fornecidas obrigatoriamente uma cópia da certificação ISO 
9001 ou ISO 9002 do fabricante. 

12. DEMONSTRAÇÃO DA SOLUÇÃO 

12.1 Antes da homologação do certame a licitante detentora do menor preço será convidada a realizar a 
etapa de demonstração do sistema, com todos os módulos ofertados, sendo agendado no prazo 
definido pela Contratante;  

12.2 A demonstração prática do sistema será realizada nas dependências da Contratante, utilizando 
computador próprio conectado à internet de banda larga;  

12.3 O acesso ao sistema deverá ser operacionalizado somente através de navegador browser de 
internet em computador preparado pela Contratante, não sendo aceito o acesso ao sistema através 
de executáveis, serviços de terminal (Terminal Services) e/ou através de emuladores de terminal 
(Virtual Machine);  

12.4 A demonstração deverá comprovar que o software atende integralmente aos requisitos e 
características técnicas/funcionais previstos neste Termo de Referência;  

12.5 Para efeito de comprovação integral das exigências técnicas definidas neste termo, toda 
operacionalização prática do sistema deverá ser apresentada unicamente via internet em ambiente 
externo;  

12.6 É de total responsabilidade da licitante que o seu apresentador organize-se de modo a realizar a 
apresentação em, no máximo, 2 (dois) dias, sendo 8 (oito) horas por dia; 

12.7 Constatado, pela equipe técnica da Contratante, que a licitante concluiu com êxito a etapa de 
demonstração do sistema o mesmo receberá a justa homologação para assinatura de contrato, mas 
constatado que a licitante não está integralmente em conformidade com as exigências 
técnicas/funcionais definidas neste termo, a mesma será desclassificada, sendo habilitada a licitante 
classificada como segunda menor oferta para realização do mesmo procedimento e assim 
sucessivamente até o limite estabelecido por lei.  

13. TREINAMENTO NOS MÓDULOS DO SISTEMA 

13.1 O treinamento deverá ser realizado em conjunto com a implantação dos módulos sistêmicos nas 
Unidades de Saúde, contemplando minimamente 1 semana por unidade com 3 técnicos da 
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Contratada atendendo aos processos de recepção, ambulatório e pós consulta.  

14. INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS EM USO NA REDE ESTADUAL DE SAÚDE DO AMAPÁ  

14.1 O serviço de interfaceamento entre o sistema de prontuário eletrônico da Contratada e os sistemas 
em uso rotineiro da contratante deverá ser feito por demanda, avaliando-se a quantidade de horas 
de desenvolvimento necessárias à sua efetiva implementação.  

14.2 O software da contratante deverá oportunizar a integração com os sistemas de uso rotineiro pela 
equipe da Secretaria de Saúde do Estado do Amapá, como: 

14.2.1 Cadastro de Usuários da Saúde; 

14.2.2 CNES - Profissionais da Saúde e Unidades da Saúde;  

14.2.3 Agenda de consultas;  

14.2.4 Agenda de exames; 

14.2.5 Almoxarifados; 

14.2.6 Logradouro.  

15. PRAZO, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

15.1 Os serviços de implantação/instalação do Software e o fornecimento dos equipamentos serão 
solicitados por meio de AUTORIZAÇÕES-ORDENS DE COMPRA/FORNECIMENTO, assim 
definido como documento utilizado pela Administração para a solicitação, acompanhamento e 
controle dos itens relativos à execução do contrato, possibilitando a verificação da conformidade do 
serviço executado com o solicitado; 

15.2 A Autorização-Ordem de Compra/Fornecimento deverá definir e especificar os serviços a serem 
realizados, o prazo de entrega, endereço de entrega, responsável pela solicitação do serviço, 
equipamentos, preço unitário e total; 

15.3 O Software e os equipamentos que compõem a solução, objetos do presente Termo, deverão ser 
entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento da Ordem, os quais serão 
solicitados gradativamente, conforme distribuição dos Grupos indicados no Anexo II; 

15.4 O prazo de que trata o subitem anterior poderá ser prorrogado, mediante solicitação formal e 
justificada da contratada, cujo juízo de aceitação é de livre arbítrio da Administração Contratante; 

15.5 A Empresa deverá fazer a instalação/implantação do Sistema e entrega dos equipamentos 
necessários, em perfeitas condições de uso, na Secretaria de Estado da Saúde – SESA, sito a 
Avenida Anhanguera, 327, Bairro: Beirol, Macapá-AP, CEP: 68.902-860, ou no endereço do Centro 
de Gestão de Tecnologia da Informação – PRODAP, localizado na Rua São José, 290 e nos demais 
locais indicados no Anexo III deste Termo, acompanhado da respectiva Nota Fiscal, em dias de 
expediente normal, de segunda a sexta-feira, no horário das 07h30min. às 13h00min., correndo 
por conta do fornecedor todas as despesas necessárias, tais como frete, seguros etc.; 

15.6 O objeto será recebido de acordo com as especificações, características e condições estabelecidas 
neste Termo de Referência;  

15.7 O recebimento consistirá na comparação das características e especificações do objeto e de sua 
Nota Fiscal/Fatura com o constante neste Termo de Referência; 

15.8 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 
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constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 07 
(sete) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação 
das penalidades; 

15.9 Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93, o objeto deste Termo será recebido, 
mediante recibo, da seguinte forma: 

a) Provisoriamente: para verificação da conformidade do objeto com suas especificações e 
quantidades; 

b) Definitivamente: por uma comissão de recebimento, nomeada pela Administração contratante, 
após a verificação da qualidade e quantidade do objeto e consequente aceitação. 

15.10 Considerar-se-á como data efetiva de entrega aquela aposta no atestado de conformidade emitido 
pela Comissão de Recebimento, no prazo de 05 (cinco) dias; 

15.11 No caso de constatação de inconformidade, a data efetiva da entrega será a da regularização total 
da(s) pendência(s); 

15.12 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil e nem ético-profissional 
da contratada pelos prejuízos resultantes da inobservância das obrigações assumidas.  

16. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

16.1 Poderão participar da licitação as empresas legalmente constituídas, que satisfaçam as condições 
estabelecidas neste Termo de Referência e em Edital, além das seguintes: 

16.1.1 Não será permitida a cessão de crédito quanto aos valores oriundos do Contrato a ser 
firmado com a SECRETARIA DE SAUDE DO AMAPÁ;  

16.1.2 Não será permitida a participação de consórcio.  

16.2 Estarão impedidas de participar direta ou indiretamente da licitação: 

16.2.1 Empresas que tenham em seu quadro de pessoal, servidor ou dirigente da A SECRETARIA 
DE SAÚDE DO AMAPÁ, ou ainda membro efetivo ou substituto da Comissão de Licitação;  

16.2.2 Empresas que estejam suspensas temporariamente ou declaradas inidôneas para licitar ou 
contratar com a Administração Pública; 

16.2.3 O autor do Termo de Referência, na qualidade de pessoa física ou jurídica.  

16.3 A licitante deverá mostrar ser detentora de qualificação econômica e financeira compatível com a 
assunção de compromissos;  

16.4 A licitante deverá apresentar provas de habilitação jurídica, a saber: 

16.4.1 Registro comercial, no caso de empresa individual;  

16.4.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedade comercial, e no caso de sociedade por ações, acompanhados dos documentos 
de eleições de seus administradores;  

16.4.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de 
diretoria em exercícios;  

16.4.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa e sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização de funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim exigir;  
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16.5 A licitação deverá apresentar provas de regularidade fiscal, devendo a documentação exigida 
abaixo, ser relativa ao domicílio fiscal ou de licitante:  

16.5.1 Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ);  

16.5.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, ou Municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
licitado;  

16.5.3 Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;  

16.5.4 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviços (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei;  

16.5.5 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 n.° 5.452, de 1º de maio de 1943;  

17. DO TESTE DE CONFORMIDADE 

17.1 A SECRETARIA DE SAÚDE DO AMAPÁ, para dirimir eventuais dúvidas, poderá diligenciar as 
instalações da licitante ou de clientes indicados em atestado(s) técnico(s) para a comprovação de 
quaisquer características exigidas neste Termo de Referência, principalmente aqueles referentes às 
funcionalidades dos serviços de tecnologia. Para comprovação dos requisitos, será solicitado Teste 
de Conformidade conforme se segue:  

a) Será exigido do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente, no prazo 
de até 02 (dois) dias úteis a contar da solicitação do (a) pregoeiro (a) e/ou do órgão demandante, 
todos os requisitos especificados neste Termo de Referência, incluindo fornecimento dos meios 
necessários para instalação e produção dos testes (equipamentos, servidores, etc.);  

b) As funcionalidades deverão ser instaladas no ambiente da Contratante e sua instalação e 
configuração serão acompanhadas e supervisionadas pela equipe de pareceristas;  

c) A não apresentação/instalação das ferramentas solicitadas no item anterior, no prazo 
estabelecido, ensejará a desclassificação da proposta;  

d) Local para verificação de conformidade:  

e) O resultado da análise será apresentado pela equipe de pareceristas que serão considerados 
como:  

i. CLASSIFICADA: Parecer concluindo que a ferramenta atende a todos os requisitos exigidos 
conforme especificações contidas no Termo de Referência;  

ii. DESCLASSIFICADA: Parecer concluindo que a ferramenta não atende os requisitos exigidos 
conforme especificações contidas no Termo de Referência;  

iii. O teste de conformidade consistirá em até 08h de apresentação da solução ofertada, com banco 
de dados de teste do licitante e populado pela mesma. Durante a prova serão feitos 
questionamentos ao licitante permitindo a verificação dos requisitos constantes na planilha 
preenchida (LISTA DE CHECAGEM DE ADERÊNCIA DA SOLUÇÃO AOS REQUISITOS) de 
forma aleatória, a critério da SECRETARIA DE SAÚDE DO AMAPÁ.  

f) Poderá ser solicitada, durante o Teste de Conformidade, a demonstração de qualquer 
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funcionalidade listada nas especificações técnicas da ferramenta constantes no Termo de 
Referência, sem prejuízo da avaliação do roteiro obrigatório;  

g) O resultado do Teste de Conformidade deverá ser juntado aos autos do processo no prazo de 
até 2 (dois) dias úteis pela equipe de pareceristas designada pela Contratante;  

h) Todos os custos relativos ao Teste de Conformidade ficarão a cargo da Contratada, a qual não 
terá direito a qualquer indenização, inclusive no caso de ser reprovada;  

i) A aprovação do Teste de Conformidade não exclui da Contratada a obrigação de implementar os 
demais requisitos técnicos definidos no Termo de Referência para a solução, durante a prestação 
dos serviços.  

18. LISTA DE CHECAGEM DE ADERÊNCIA 

18.1 A solução tem como objetivo fornecer serviço de provimento de solução multiplataforma integrada 
para locação, implantação, treinamento, manutenção e atualização de software e equipamentos 
para automação da SECRETÁRIA DE SAÚDE DO AMAPÁ. Para esta finalidade serão 
disponibilizados: aplicativo mobile, portal web, servidor de mensagens, controle de fluxo 
processual dinâmico, oferecidos pela licitante vencedora.  

18.2 Requisitos funcionais: 

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO 
ADERENTE 

SIM NÃO 

SOLUÇÃO PORTAL WEB 

PARA ACOMPANHAMENTO, 

CONTROLE SAUDE/ 

PRONTUARIO ELETRONICO 
INSTALADO EM COMPUTADORES 
PARA 

UNIDADES DE SAUDE 

A comprovação deste item se dará através 
da apresentação de casos reais, em produção, 
implantados pela Contratada. 

  

 

SOLUÇÃO DE PROVIMENTO DE 
SERVIDOR DE MENSAGENS
 SMS, WHATSAPP E WEB 

• A comprovação deste item se dará através da 
apresentação de casos reais, em 
produção, implantados pela Contratada que 
demonstrem: 

TODAS AS FUNCIONALIDES PRESENTES NO 
DESCRITIVO DESTE ITEM 
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SOLUÇÃO WEB DE 
SERVIÇOS DE CONTROLE DE FLUXO 
PROCESSUAL DINÂMICO 

A comprovação deste item se dará através do 
acesso a solução de fluxo processual dinâmico, 
verificação das funcionalidades de acordo com as 
descritas no Termo de referência e acesso ao 
modulo de controle e gestão do fluxo processual, 
onde deverá ser criado um fluxo de trabalho com a 
geração de alertas de SLA, por e-mail e mensagens 
em protocolo de conversas proprietária CHAT. A 
solução deverá acompanhar o fluxo criado, desde o 
início das tarefas até sua finalização. Visualização 
de DASH BOARD conforme parâmetros 
determinados pela contratante. 

  

SOLUÇÃO PORTAL WEB PARA 
COMPANHAMENTO,  CONTROLE DE 
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E 
INSUMOS para UNIDADES DE SAUDE 

A comprovação deste item se dará através da 
apresentação de casos reais, em produção, 
implantados pela Contratada que demonstrem: 
TODAS AS FUNCIONALIDES PRESENTES NO 
DESCRITIVO DESTE ITEM. Deverá ser 
demonstrado entradas, saídas individuais, saídas 
coletivas, transferências entre estoques sendo 
apresentado os devidos registro nos relatórios 
gerenciais do sistema. 

  

19. DO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO 

19.1 O suporte técnico será realizado em dias úteis e excepcionalmente em feriados e finais de semana, 
no horário das 8h às 18h, ou conforme a necessidade e a pedido da SECRETARIA DE SAÚDE DO 
AMAPÁ; 

19.2 A abertura de chamados será efetuada via sistema próprio de abertura de chamado pela internet, 
e/ou chamada telefônica, e/ou por correio eletrônico (e-mail); 

19.3 Caso a ferramenta de abertura de chamado via web esteja indisponível, e a chamada telefônica não 
seja atendida, será enviado um e-mail para a Contratada registrando a abertura do chamado, sendo 
a data e hora do envio do e-mail o início utilizada para a contagem do tempo para a medição da 
SLA. A Contratada deverá informar os endereços do e-mail a ser utilizada para esse fim; 

19.4 O suporte técnico deverá ser realizado remotamente, em dependências de responsabilidade da 
Contratada, e não haverá limite de quantidade de chamados remotos durante a vigência do 
contrato; 

19.5 Quando for necessário ou conveniente o atendimento presencial, profissionais da empresa 
contratada visitarão a unidade solicitante, em até 24 (vinte quatros) horas, para complementar suas 
atividades. Caso sejam detectadas falhas e irregularidades (bugs) na operacionalização dos 
módulos que compõe a solução, a proponente deverá fazer a correção destes no prazo se 24 (vinte 
e quatro) horas e, em caso de inoperância, fornece uma nova versão;  

19.6 Os chamados serão classificados nas seguintes categorias de prioridade: 

a) Alta severidade: Qualquer ocorrência que caracterize a degradação e/ou indisponibilidade dos 
serviços; 
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b) Severo: Ocorrência que prejudique os serviços sem interrompê-los; 

c) Baixa severidade: Ocorrência que não interfiram na disponibilidade ou performance dos serviços. 

Tipo Prazo Máximo de Resolução* Exemplo 

Alta severidade 4 horas Sistema parado 

Severo 8 horas Funcionalidade importante parada 

Baixa severidade 24 horas Funcionalidade secundária parada 

(*) Prazo em horas úteis corridas, entre 7:00 e 19:00 
Atendimentos periódicos: deverão ocorrer, impreterivelmente e minimamente, uma vez por mês, 
independentemente de ter havido atendimentos emergenciais no mesmo período.  
Ao final de cada atendimento, a Contratada deverá atualizar o andamento do chamado no sistema da 
Contratada, com a descrição da solução, procedimentos realizados com data e hora do início e do término da 
execução dos procedimentos e identificação do técnico da empresa;  
A Contratada deverá enviar, junto com a Nota Fiscal, um relatório listando todos os chamados técnicos abertos 
no período, sendo este o mesmo período de apuração utilizado para a emissão da Nota Fiscal, informando se 
houve ou não estouro de SLA no referido período; 
A manutenção e suporte deverá ser fornecido pela Contratada a partir da implantação de cada módulo do 
sistema até o término do contrato. 

19.7 A contratada deverá elaborar relatórios gerenciais e analíticos descrevendo a prestação do serviço 
de suporte técnico contendo:  

a) Quantidade de chamados abertos no período;  

b) Quantidade de chamados fechados no período;  

c) Quantidade de chamados pendentes no período;  

d) Tempo médio de fechamento dos chamados no período;  

e) Ocorrências mais comuns com respectivas quantidades de chamados e, soluções corretivas 
previstas em atualizações de versão. 

20. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

20.1 A execução do Contrato será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação por parte da 
SECRETARIA DE SAÚDE DO AMAPÁ, através de servidor designado (Executor do Contrato), a 
quem competirá comunicar as falhas porventura constatadas no cumprimento do Contrato e solicitar 
correção das mesmas. A fiscalização será exercida no interesse da SECRETARIA DE SAÚDE DO 
AMAPÁ e terá o direito de verificar o cumprimento das exigências contratuais, especialmente no que 
se refere à qualidade do bem e/ou serviço prestado, podendo exigir a substituição de equipamentos, 
peças /acessórios aplicados;  

20.2 Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser prontamente 
atendidas pela Contratada, sem quaisquer ônus para a SECRETARIA DE SAÚDE DO AMAPÁ;  

20.3 Qualquer fiscalização pela SECRETARIA DE SAÚDE DO AMAPÁ, feita em seu exclusivo interesse, 
não implica corresponsabilidade pela execução dos serviços, bem como ao fornecimento de 
equipamentos, peças/acessórios, e não exime a Contratada de suas obrigações pela fiscalização e 
perfeita execução do Contrato;  

20.4 A Fiscalização será efetuada conforme previsto no Art. 2º da Instrução Normativa n.°04/2014 será 
exercida pelo Gestor de Contrato, Fiscal Técnico do Contrato e Fiscal Administrativo do Contrato;  
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20.5 Para a fiscalização e acompanhamento da implantação da solução, o CENTRO DE GESTÃO DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PRODAP irá acompanhar todo processo do projeto em 
conjunto com a SECRETARIA DE SAÚDE DO AMAPÁ e a CONTRATADA. 

21. TERMO DE CONTRATO 

21.1 A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade de cada órgão 
participante deste certame, será formalizada por intermédio de Instrumento Contratual e ocorrerá no 
momento em que surgir a necessidade de realização dos serviços, bem como quando conveniente 
e oportuno à Administração Contratante; 

21.2 A convocação da empresa adjudicada para a assinatura do instrumento contratual correspondente e 
retirada da respectiva Nota de Empenho deverá ser atendida no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, sob pena de decair o direito de fornecimento do objeto. Este prazo poderá ser prorrogável 01 
(uma) única vez, quando solicitado pela empresa, durante o seu transcurso, desde que ocorra 
motivo justificado e aceito pela Administração; 

21.3 A recusa injustificada em assinar o Contrato e em receber a Nota de Empenho implicará na 
inexecução total do compromisso assumido, sujeitando a contratada à aplicação das sanções 
legalmente previstas no art. 81 da Lei n.° 8.666/93; 

21.4 A entrega da respectiva Nota de Empenho ficará diretamente condicionada ao ato formal de 
assinatura do respectivo contrato; 

21.5 Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra forma de discordância 
ou inconformismo a quaisquer tópicos do contrato que guardem absoluta conformidade com sua 
minuta, em expressão e substância; 

21.6 Ao assinar o instrumento contratual e retirar a Nota de Empenho, a empresa adjudicada obriga-se a 
realizar o objeto conforme especificações e condições contidas neste instrumento, em seus anexos 
e também na proposta apresentada. Prevalecendo-se, no caso de divergência, as especificações e 
condições dispostas no presente Termo de Referência; 

21.7 O contrato a ser firmado com a empresa vencedora do certame terá a vigência de 12 (doze) meses 
contados a partir da data de sua assinatura, tendo eficácia legal após a publicação do seu extrato 
no Diário Oficial do Estado, podendo, no interesse da Administração, ser prorrogado conforme o 
disposto no inciso IV, artigo 57 da Lei n.° 8.666/93; 

21.8 Para o fornecimento dos bens/serviços licitados serão emitidas AUTORIZAÇÕES-ORDENS DE 
COMPRA/FORNECIMENTO, em conformidade com a proposta da licitante vencedora;  

21.9 As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante lavratura do 
respectivo Contrato, subscrito pelo Estado, através da SECRETARIA DE SAÚDE DO AMAPÁ, 
representado pelo(a) Ordenador(a) de Despesas OU Secretário(a), e a licitante vencedora, que 
observará os termos da Lei n.º 8.666/93, da Lei n.º 10.520/02, deste Termo de Referência e demais 
normas pertinentes. 

22. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

22.1 O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigerá PELO 
PRAZO DE 12 (doze) MESES, admitindo-se, porém, a prorrogação de sua vigência, nos termos do 
artigo 57, inciso IV, da Lei Federal n.° 8.666/93, se a proposta registrada continuar se mostrando 
mais vantajosa à administração.  



 

 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE, CNPJ: 01.002.322/0001-32.                                                   97 
Endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho, 396, Centro, CEP: 68.901-280 Macapá/AP.  
Telefone: (96) 3131 – 2839 
 

CLC/PGE 

Proc. n.º 

00020/PGE/2021 

Fls.: ____ 

Rub.:____ 

23. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

23.1 O pagamento será efetuado mensalmente mediante apresentação de Notas Fiscais referentes aos 
serviços entregues e atestados pela Contratante, através da emissão de termos de aceite; 

23.2 No período de implantação dos Sistemas, a Contratada deverá emitir Notas Fiscais referentes a 
cada uma das atividades descritas no cronograma de implantação, conforme Anexo II, somente ao 
serem finalizadas. Neste caso, a Contratada deverá entregar um Relatório de cada atividade, que 
deverá ser analisado e aceito pelo responsável por seu recebimento; 

23.3 O pagamento será de acordo com a demanda efetivamente executada, após as Notas Fiscais 
serem aceitas a atestadas pelo funcionário da Contratante, designado como Gestor do Contrato; 

23.4 O pagamento se dará em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação tratada 
neste subitem, observadas as disposições do termo de referência, através de crédito na Conta 
Bancária do fornecedor ou através de Cheque nominal, acompanhado da seguinte documentação: 

a) Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via única, devidamente atestada pelo gestor do contrato; 

b) CND – Certidão Negativa de Débitos para com a Previdência Social; 

c) CRF – Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 

d) CND emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual; 

e) CND emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

f) CND emitida pela Prefeitura Municipal, e; 

g) CND emitida pela Justiça Federal do Trabalho. 

23.5 A Administração reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) a serem pagas, 
qualquer débito existente da empresa em consequência de penalidade aplicada durante o 
fornecimento do objeto;  

23.6 Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isto gere direito 
ao pleito de reajustamento ou correção monetária do valor inicial. 

24. DO GESTOR DO CONTRATO 

24.1 O Gestor do Contrato será exercido pelo Secretário(a) da respectiva Pasta ou quem este vier 
designar, o qual deverá exercer em toda sua plenitude a ação de que trata a Lei no 8.666/93, 
alterada e consolidada. 

25. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

25.1 Atender todas as condições e prazos previstos neste Termo de Referência, Edital e Anexos; 

25.2 Designar preposto, aceito pela Contratante, para representa-la durante a vigência do Contrato;  

25.3 Manter durante a execução do Contrato, as mesmas condições fiscais e técnicas, quando da 
licitação;  

25.4 Responsabilizar-se por danos ou prejuízos causados em função de ação ou omissão de empregado 
seu, durante a execução de serviços, não cabendo à Secretaria de SAUDE do Estado do Amapá 
quaisquer ônus ou ação judicial;  

25.5 Responsabilizar-se inteiramente por todos os encargos trabalhista, previdenciários, fiscais, 
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tributários, sociais de acidente de trabalho, taxas, seguros e outros encargos que incidirem ou que 
venha incidir sobre o(s) objeto(s) do Contrato;  

25.6 Apresentar relatório de serviço para cada atendimento, hora do início e término do atendimento, 
nome e matrícula do servidor que recebeu, defeito apresentado, providências adotadas e ainda 
quaisquer outras anotações pertinentes, necessárias;  

25.7 A Contratada deverá apresentar a(s) nota(s) fiscal (ais), em 02(duas) vias, para a liquidação e 
pagamento da despesa, por parte da Contratante;  

25.8 O recebimento definitivo, deverá ser dado dentro de 07(sete) dias úteis, contados da entrega. Após 
este período considerar-se-á definitivamente aceito.  

25.9 A empresa Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessária, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial (Lei n.° 
8.666/, Art. 65, $1º, 2º, II);  

25.10 A empresa Contratada não poderá subcontratar outra empresa para a prestação dos serviços de 
mão de obra e o fornecimento de peças, objeto deste Termo de Referência;  

25.11 A empresa Contratada deverá substituir, sem qualquer custo, peças e/ou serviços executados, 
entregues em desacordo com o Termo de Referência e anexos, bem como a proposta 
apresentada, mesmo depois de recebidos, no mesmo prazo de execução, contado a partir da 
notificação forma do problema em questão;  

25.12 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação 
do Processo Licitatório; 

25.13 A inadimplência da empresa, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, 
não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração contratante, nem poderá 
onerar os materiais objeto deste Termo, razão pela qual a Empresa renuncia a qualquer vínculo 
de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante; 

25.14 Cumprir outras obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que 
sejam compatíveis com o regime de direito público. 

26. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

26.1 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato de fornecimento de licenças por intermédio de 
seus executores centrais e regionais; 

26.2 Informar a necessidade de alteração, inclusão ou substituição de itinerário ou trajeto por ocasião 
da inclusão e/ou exclusão de Hospitais e/ou Unidades de Saúde, em razão de mudança de 
endereços;  

26.3 Solicitar e autorizar a execução dos serviços por meio de emissão de ordens de serviço;  

26.4 Conferir e atestar as faturas apresentadas pela Contratada, correspondente as aquisições de 
licenças;  

26.5 Notificar a Contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução 
das licenças, fixando prazo para a sua correção;  

26.6 Efetuar o pagamento dos serviços nas condições e preços pactuados no Contrato e de acordo 
com as normas orçamentárias;  

26.7 Observar para que, durante a vigência do Contrato, seja mantida pela Contratada, a 
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compatibilidade com as obrigações por ela assumida, bem como todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas;  

26.8 Requerer a substituição imediata de qualquer material ou equipamento que julgar inadequado;  

26.9 Designar o(s) Executor(es), bem como os seus suplentes como responsáveis pelo 
acompanhamento, fiscalização e outros procedimentos inerentes as licenças adquiridas;  

26.10 Informar à Contratada e seus prepostos, tempestivamente, outras providências necessárias, 
sem prejuízo das já descritas no presente termo de Referência;  

26.11 Proceder ao pagamento do objeto regularmente fornecido, no prazo e condições previstas neste 
Termo de Referência; 

26.12 Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 
obrigações exigidas; 

26.13 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA 
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente objeto, bem como por qualquer 
dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados.  

27. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

27.1 Estará sujeita às sanções administrativas nos termos da Lei n.º 8.666/93 e da Lei 10.520/2002, a 
licitante e/ou contratada que: 

a) convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, não aceitar ou 
retirar a nota de empenho; 

b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

c) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 

d) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

e) não mantiver a proposta; 

f) falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo; 

h) fizer declaração falsa;  

i) cometer fraude fiscal. 

27.2 A licitante e/ou contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 
ficará sujeita, sem prejuízo das demais cominações legais, às seguintes sanções: 

a) advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante; 

b) multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado e por 
ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste instrumento, até o 
máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, recolhida no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente;  



 

 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE, CNPJ: 01.002.322/0001-32.                                                   100 
Endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho, 396, Centro, CEP: 68.901-280 Macapá/AP.  
Telefone: (96) 3131 – 2839 
 

CLC/PGE 

Proc. n.º 

00020/PGE/2021 

Fls.: ____ 

Rub.:____ 

c) multa compensatória de até 15% (quinze por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de 
inexecução total do objeto e pela recusa em retirar a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, após regularmente convocada, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
corridos, uma vez comunicada oficialmente, e sem prejuízo da aplicação de outras sanções 
legalmente previstas; 

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, 
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

e) suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 
dois anos;  

f) impedimento de licitar e contratar com o Estado do Amapá com o consequente 
descredenciamento do Cadastro Central de Fornecedores do Estado do Amapá, pelo prazo de 
até cinco anos; 

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

27.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n.° 8.666, de 1993, as empresas 
e os profissionais que: 

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 

27.4 As sanções previstas nas alíneas a, e, f e g do subitem 19.4 poderão ser aplicadas à empresa 
sem prejuízo de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados; 

27.5 Nos casos em que o ato configurar corrupção, a aplicação de qualquer das penalidades previstas 
realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, 
observando-se, no que couber, o rito previsto na Lei n.º 12.846/13 (Lei Anticorrupção), e o 
procedimento previsto na Lei n.° 8.666/93 e na Lei n.° 9.784/99; 

27.6 A aplicação das penalidades é de competência dos respectivos órgãos contratantes, devendo tais 
ocorrências serem informadas ao órgão gerenciador do Registro de Preços; 

27.7 Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a autoridade 
competente, deverá considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, o 
grau de comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das 
irregularidades constatadas; 

27.8 As situações dispostas no art. 78 da Lei n.º 8.666/93 poderão ensejar, a critério da Administração, 
a rescisão unilateral do contrato.  

28. ESTIMATIVA DE CUSTOS 

A estimativa de custo com a aquisição do presente objeto é de R$ xxxxx (xxxxx), conforme se extrai 
da pesquisa de mercado elaborada pela Secretaria de Estado da Saúde – SESA, e ratificada pela 
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Subcoordenadoria de Precificação desta Central, que indicou a média dos preços praticados entre os 
fornecedores do ramo e a Administração Pública. 

Macapá/AP, 17 de maio de 2021. 

 
 

Allana Carolyne de Figueredo Tavares 
Responsável Técnico 

Coordenadora de Tecnologia SESA 

 
 

Kelly do Rosário Lima 

                                           Coordenador do SRP/CLC/PGE 
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA -  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E QUANTIDADES 

LOTE ÚNICO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO REF. QTD 

1 Módulo de administração do Sistema  UND 1 

2 Módulo de Recepção nas UBS e Ambulatórios. UND 1 

3 
Módulo de prontuário eletrônico Médico, Enfermagem e 
Multidisciplinar. 

UND 1 

4 Módulo de Faturamento SUS.  UND 1 

5 Módulo de Agendamento de Consultas Local, web e app. UND 1 

6 Módulo de Vacinação e Imunização  UND 1 

7 Módulo de Informações Gerenciais (BI).  UND 1 

8 Módulo de gestão de Exames laboratoriais e Imagem.  UND 1 

9 
Módulo de regulação, leitos, internação, de procedimentos, de 
judicializadas e Regulação de UBS.  

UND 1 

10 
Solução de sistema para o tratamento fora de domicilio dentro da 
Regulação.  

UND 1 

11 Módulo de Gestão de Cadastros.  UND 1 

12 Módulo do Programa de Saúde da Família.  UND 1 

13 Módulo de vigilância epidemiológica com foco no COVID-19.  UND 1 

14 
Solução de provimento de servidor de mensagens SMS, 
WHATSAPP e WEB – serviço de disponibilização de servidores de 
mensagens. Conforme especificação técnica.  

UND 1 

15 
Solução WEB de serviços de controle de fluxo processual dinâmico. 
Conforme especificação técnica.  

UND 1 

16 
Solução portal WEB para acompanhamento, controle de estoque de 
medicamentos e insumos para unidades de saúde. Conforme 
especificação técnica.  

UND 1 

17 Solução de teleatendimento e telemedicina. UND 1 

18 Modulo Ouvidoria com comunicação com os totens, WEB e app. UND 1 

19 Solução de sistema PABX integrado. UND 3 

20 
Solução de Sistema de Monitoramento de Infraestrutura de Rede e 
Aplicações. 

UND 1 
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21 Aplicativo mobile da saúde.  UND 1 

22 Portal WEB de gerenciamento do Aplicativo Mobile Saúde.  UND 1 

23 
SUPORTE 8 horas, 5 dias por semana (8x5). Conforme 
especificação técnica.  

SERVIÇO 12 

24 
Instalação de sistema integrado de prontuário eletrônico. Conforme 
especificação técnica.  

SERVIÇO 24 

25 
Importação dos dados cadastrais dos usuários do SUS. Conforme 
especificação técnica. 

SERVIÇO 1 

26 
Instalação de Sistema de estoque integrado ao prontuário 
eletrônico.  

SERVIÇO 1 

27 
Realização de inventário geral da central de abastecimento 
farmacêutico (CAF) 

SERVIÇO 1 

28 
Realização de inventário geral das farmácias das unidades básicas 
de saúde (UBS) ou unidades de saúde Secundárias. 

SERVIÇO 24 

29 
Serviços de Integração com sistemas locais da Saúde e 
Customizações.  

HORA  3.000 

30 Serviços de Suporte Nível 3 sob Demanda.  HORA  2.000 

31 
Prestação de Serviços de consultoria especializada em 
informatização de sistemas de saúde (técnico nível I).  

HORA 200 

32 
Prestação de serviços de implantação do Sistema / treinamento dos 
profissionais nas diversas unidades de Saúde. (técnico nível II). 

HORA 2.000 

33 
Prestação de serviços de treinamento contínuo do sistema para 
todos os profissionais de saúde local (técnico nível III). 

HORA 2.000 

34 Serviço de Instalação de rede local.  SOLUÇÃO 400 

35 INSTALAÇÃO - SERVIDOR CENTRAL. UND 2 

36 INSTALAÇÃO - SERVIDOR LOCAL. UND 400 

37 INSTALAÇÃO - TOTENS DE PESQUISA. UND 50 

38 INSTALAÇÃO - IMPRESSORA. UND 400 
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ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA - 

DISTRIBUIÇÃO DOS ITENS EM GRUPOS 
 

GRUPO A 

ITENS REFERENTES AO SISTEMA (COBRADO UNICAMENTE) 

ITEM ESPECIFICAÇÃO REF. QTD 

1 Módulo de administração do Sistema  AQUISIÇÃO 1 

2 Módulo de Recepção nas UBS e Ambulatórios. AQUISIÇÃO 1 

3 
Módulo de prontuário eletrônico Médico, Enfermagem e 
Multidisciplinar. 

AQUISIÇÃO 1 

4 Módulo de Faturamento SUS.  AQUISIÇÃO 1 

5 Módulo de Agendamento de Consultas Local, web e app. AQUISIÇÃO 1 

6 Módulo de Vacinação e Imunização  AQUISIÇÃO 1 

7 Módulo de Informações Gerenciais (BI).  AQUISIÇÃO 1 

8 Módulo de gestão de Exames laboratoriais e Imagem.  AQUISIÇÃO 1 

9 
Módulo de regulação, leitos, internação, de procedimentos, de 
judicializadas e Regulação de UBS.  

AQUISIÇÃO 1 

10 
Solução de sistema para o tratamento fora de domicilio dentro da 
Regulação.  

AQUISIÇÃO 1 

11 Módulo de Gestão de Cadastros.  AQUISIÇÃO 1 

12 Módulo do Programa de Saúde da Família.  AQUISIÇÃO 1 

13 Módulo de vigilância epidemiológica com foco no COVID-19.  AQUISIÇÃO 1 

14 
Solução de provimento de servidor de mensagens SMS, 
WHATSAPP e WEB – serviço de disponibilização de servidores de 
mensagens. Conforme especificação técnica.  

AQUISIÇÃO 1 

15 
Solução WEB de serviços de controle de fluxo processual 
dinâmico. Conforme especificação técnica.  

AQUISIÇÃO 1 

16 
Solução portal WEB para acompanhamento, controle de estoque 
de medicamentos e insumos para unidades de saúde. Conforme 
especificação técnica.  

AQUISIÇÃO 1 

17 Solução de teleatendimento e telemedicina. AQUISIÇÃO 1 

18 Modulo Ouvidoria com comunicação com os totens, WEB e app. AQUISIÇÃO 1 

19 Solução de sistema PABX integrado. AQUISIÇÃO 3 
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20 
Solução de Sistema de Monitoramento de Infraestrutura de Rede e 
Aplicações. 

AQUISIÇÃO 1 

21 Aplicativo mobile da saúde.  AQUISIÇÃO 1 

22 Portal WEB de gerenciamento do Aplicativo Mobile Saúde.  AQUISIÇÃO 1 

 

GRUPO B 

ITEM REFERENTE AO SUPORTE (COBRADO MENSALMENTE) 

ITEM ESPECIFICAÇÃO REF. QTD. 

23 
SUPORTE 8 horas, 5 dias por semana (8x5). Conforme 
especificação técnica.  

SERVIÇO 12 

 

GRUPO C 

ITENS REFERENTES A INSTALAÇÃO (COBRADO UMA ÚNICA VEZ NO MOMENTO DA INSTALAÇÃO) 

ITEM ESPECIFICAÇÃO REF. QTD. 

24 
Instalação de sistema integrado de prontuário eletrônico. Conforme 
especificação técnica.  

SERVIÇO 24 

25 
Importação dos dados cadastrais dos usuários do SUS. Conforme 
especificação técnica. 

SERVIÇO 1 

26 
Instalação de Sistema de estoque integrado ao prontuário 
eletrônico.  

SERVIÇO 1 

27 
Realização de inventário geral da central de abastecimento 
farmacêutico (CAF) 

SERVIÇO 1 

28 
Realização de inventário geral das farmácias das unidades básicas 
de saúde (UBS) ou unidades de saúde Secundárias. 

SERVIÇO 24 

 

GRUPO D 

ITENS REFERENTES A SERVIÇOS (COBRADO SOB DEMANDA) 

ITEM ESPECIFICAÇÃO REF. QTD. 

29 
Serviços de Integração com sistemas locais da Saúde e 
Customizações.  

HORA  3.000 

30 Serviços de Suporte Nível 3 sob Demanda.  HORA  2.000 

31 
Prestação de Serviços de consultoria especializada em 
informatização de sistemas de saúde (técnico nível I).  

HORA 200 

32 
Prestação de serviços de implantação do Sistema / treinamento 
dos profissionais nas diversas unidades de Saúde. (técnico 
nível II). 

HORA 2.000 

33 
Prestação de serviços de treinamento contínuo do sistema para 
todos os profissionais de saúde local (técnico nível III). 

HORA 2.000 
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34 Serviço de Instalação de rede local.  SOLUÇÃO 400 

 

GRUPO E 

ITENS REFERENTES A INSTALAÇÃO (COBRADO SOB DEMANDA) 

ITEM ESPECIFICAÇÃO REF. QTD. 

35 INSTALAÇÃO - SERVIDOR CENTRAL. AQUISIÇÃO 2 

36 INSTALAÇÃO - SERVIDOR LOCAL. AQUISIÇÃO 400 

37 INSTALAÇÃO - TOTENS DE PESQUISA. AQUISIÇÃO 50 

38 INSTALAÇÃO - IMPRESSORA. AQUISIÇÃO 400 
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ANEXO III DO TERMO DE REFERÊCIA -  

DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO/ENTREGA 

 

● Os itens do GRUPO E serão distruídos e instalados nos locais/unidades indicados abaixo: 
 

ID LOCAL/UNIDADE 
SERVIDOR 

CENTRAL 

TOTENS DE 
PESQUISA 

IMPRESSORAS 
MULTIFUNCIONAL 

SERVIDOR 
LOCAL 

1 PRODAP e SESA 2    

2 Hospital Universitário   10 1 

3 Hospital de Oiapoque   10 1 

4 Hospital de Laranjal do Jari   8 1 

5 Hospital de Porto Grande   8 1 

6 UBS Macapá (4 unidades)   4  

7 UBS Santana (2 unidades)   2  

8 
UBS Municípios (14 unidades 
/ 1 por município) 

  
14 

 

9 
UBS Municípios e Unidades 
Hospitalares do Estado 

 
50 

  

10 
Unidades Hospitalares do 
Estado 

  
344 96 

TOTAL POR ITEM 2 50 400 100 

 
Macapá-AP, 17 de maio de 2021. 

 

Allana Carolyne de Figueredo Tavares 
Responsável Técnico 

Coordenadora de Tecnologia SESA 
 

 

Kelly do Rosário Lima 

Coordenadora do SRP/CLC 
 

Aprovo o presente Termo de Referência, nos termos da Lei n.º 10.520/2002. 

Rodrigo Marques Pimentel 

Procurador-Chefe da Central de Licitações e Contratos 
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ANEXO II - MODELO DA PROPOSTA 

 

À PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO 

Central de Licitações e Contratos - CLC/PGE 

Ilmo. Senhor (a) Pregoeiro (a) da CLC/PGE 

Endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho, 396, Centro, CEP: 68.901-280. Macapá/AP. 

 

Razão Social da licitante:________________________________________________, inscrita no 
CNPJ (MF) n.º ________________________ e inscrição estadual n.º _________________________, 
estabelecida no (a)________________________________________ (Rua, avenida, n°, Bairro, CEP, 
Telefone, e-mail), apresenta proposta para o Registro de Preços para Contratação de Solução 
Tecnológica com Fornecimento de Módulos e de Códigos Fontes de Software de Gestão de Saúde e 
Prontuário Eletrônico Padronizado às normas do Ministério da Saúde (Portaria 2.073, de 31 de agosto 
de 2011), incluindo integração com softwares da Estadual de Saúde do Amapá (Governo e Municípios), 
implantação, treinamento, manutenção legal e suporte técnico por período de 12 meses, conforme 
condições, especificações e quantitativos constantes no Anexo I – Termo de Referência – que integra o 
presente Edital do Pregão Eletrônico n.º ____/2021-CLC/PGE. 

Item Descrição Unidade Quantidade  
Preço Unitário 

(R$) 

Preço total  

(R$) 

      

VALOR TOTAL (R$)  

Valor Total da Proposta: R$_____________, ______(por extenso) 

Obs.: Para a elaboração da proposta a empresa licitante deverá descrever os itens ofertados 

observando todas as exigências constantes no Termo de Referência, anexo I deste Edital. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias contados da data de sua apresentação. 

DADOS BANCÁRIOS: Banco: XXX                       Agência: XXX          Conta corrente:  XXX             

Declaro: 

1. Que por ser de meu conhecimento, submeto-me a todas as cláusulas e condições deste Edital de Licitação 

e seus anexos, bem como às disposições da Lei Federal n.º 8.666/93, Lei n.º 10.520/02 e suas alterações; 

2. Declara, outrossim, que o objeto ofertado, está de acordo com as especificações técnicas e quantidades 

constantes no Termo de Referência, anexo I deste Edital;  

3. Que estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os impostos, taxas, encargos sociais, 

encargos fiscais, desembaraço aduaneiro, encargos previdenciários e quaisquer outras despesas que incidam 

ou venham a incidir sobre o objeto da licitação.                   

Cidade - UF, ______ de _______________ de 2021. 

 

Nome e assinatura do representante legal da licitante 

(n.º da carteira de identidade/órgão expedidor e n.º do CPF) 
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME/EPP 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º ___/2021-CLC/PGE 

 

(Nome da empresa), estabelecida na _________________ (rua; n.º e cidade), por seu representante legal 

___________ (nome do representante, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, endereço domiciliar), 

declara, sob as penas da lei penal e civil, que a ora declarante está classificada como Microempresa – ME, 

Empresa de Pequeno Porte – EPP, perante (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado), 

comprometendo-se ainda a informar caso deixe de ser enquadrada na condição de Microempresa – ME, 

Empresa de Pequeno Porte – EPP ou ‘Microempreendedor Individual – MEI, nos termos da lei. 

 

     (Cidade – UF), ______ de _______________ de 2021. 

 

_______________________________________ 

Nome e assinatura do declarante 

 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º ___/2021-CLC/PGE 

 

(Nome da empresa), CNPJ n.º __________________sediada (Endereço completo), declara sob as penas da 

lei, que até a presente data, inexiste fato superveniente impeditivo para sua habilitação no presente processo 

licitatório,  ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

(Cidade – UF), ______ de _______________ de 2021. 

 

________________________________________ 

Nome e assinatura do declarante 

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º ___/2021-CLC/PGE 

 

(nome da empresa), inscrito no CNPJ n.º _________________, por intermédio de seu representante legal, o 

(a) Sr (a) _________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º ______________ e do CPF n.º 

__________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho 

de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, 

a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.  

Cidade - UF, ______ de _______________ de 2021. 

________________________________________ 

Nome e assinatura do declarante 
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ANEXO VI - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º ____/2021-CLC/PGE 

 

 

PROCESSO N.º 00020/PGE/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º ___/2021 

VALIDADE: 12 (doze) meses 

HIPÓTESE PARA A ADOÇÃO DO SRP: Art. 3º, inciso I e II do Decreto Estadual n.º 3.182/2016; 

 

A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 
01.002.322/0001-32, com sede na Avenida Antônio Coelho de Carvalho, n.º 396, Centro, CEP: 68.900-015, na 
cidade de Macapá/AP, neste ato representado por seu Procurador-Geral NARSON DE SÁ GALENO, 
nomeado pelo Decreto n.º ____, publicado no DOE de __/__/____, inscrito no CPF n.º ___.___.___-__, 
portador da Carteira de Identidade n.º ______ ou por seu Subprocurador-Geral THIAGO LIMA 
ALBUQUERQUE, nomeado pelo Decreto n.º ____, publicado no DOE de __/__/____, inscrito no CPF n.º 
___.___.___-__, portador da Carteira de Identidade n.º ____ ou pelo Subprocurador-Geral Adjunto DIEGO 
BONILLA AGUIAR DO NASCIMENTO, nomeado pelo Decreto n.°. ____, publicado no DOE de __/__/____, 
inscrito no CPF n.º ___.___.___-__, portador da Carteira de Identidade n.º ____, considerando a homologação 
da licitação na modalidade de Pregão, na forma Eletrônica n.°. ___/____ - CLC/PGE, em __/__/____, 
constantes nos autos do processo administrativo SIGA n.º ____/____/____, RESOLVE: registrar os preços da 
empresa indicada e qualificada na Ata de Registro de Preços n.° ____/____-CLC/PGE, de acordo com a 
classificação por ela alcançada e nas especificações e quantidades cotadas, atendendo as condições 
previstas no Edital, sujeitando-se as partes às disposições do art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, da 
Lei n.º 10.520/2002, Lei Complementar n.º 123/2006, alterada pela Lei Complementar n.º 147/2014, Lei 
Complementar Estadual n.º 108/2018, do Decreto Federal n.º 8.538/2015, Decreto Estadual n.º 2.648/2007, 
Decreto Estadual n.º 3.182/2016, Decreto Estadual n.º 3.184/2016, Decreto Estadual n.º 3.313/2016, na  Lei 
n.º 8.666/1993 e suas alterações posteriores, bem como na legislação correlata e demais exigências 
estabelecidas no Edital e seus anexos, em conformidade com as disposições a seguir: 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto a formação de Registro de Preços para Contratação de Solução 
Tecnológica com Fornecimento de Módulos e de Códigos Fontes de Software de Gestão de Saúde e 
Prontuário Eletrônico Padronizado às normas do Ministério da Saúde (Portaria 2.073, de 31 de agosto 
de 2011), incluindo integração com softwares da Estadual de Saúde do Amapá (Governo e Municípios), 
implantação, treinamento, manutenção legal e suporte técnico por período de 12 meses, conforme 
condições, especificações e quantitativos constantes no Anexo I – Termo de Referência – que integra o Edital 
e seus anexos, independente de transcrição. 

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública a proceder às contratações que 
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a compra pretendida, sendo 
assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. (Art.18 do 
Decreto Estadual n.º 3.182/2016 c/c o §4º do art.15 da Lei n.º 8.666/93). 
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2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS  

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, o fornecedor e as demais condições 
ofertadas na(s) proposta(s) são as que se seguem:  

Item Descrição Unidade Quantidade  
Valor Unitário 

(R$) 

Valor  total  

(R$) 

      

VALOR TOTAL (R$)  

2.2. O fornecedor classificado é o seguinte:  

1º Classificada – Empresa detentora da ARP 

Razão Social: CNPJ: 

Endereço:  

Cidade: UF: CEP: 

Telefone:  

Endereço Eletrônico: 

Representante:  

RG n.º/Órgão Expedidor/UF: CPF n.º: 

2.3. Se houver empresa participante do certame licitatório que aceite fornecer o objeto registrado nesta Ata 
pelo mesmo preço da 1ª classificada na licitação, esta integrará o Cadastro Reserva, consoante os incisos I e 
III, §2º do art.13 do Decreto Estadual n.º 3.182/2016, no Sistema Integrado de Gestão Administrativa - SIGA 
(Decreto n.º 3.313/2016). 

2.4. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, 
salvo o disposto nos artigos 19 a 21 do Decreto Estadual n.º 3.182 /2016. 

2.5. Aceitaram a fornecer o objeto registrado nesta Ata pelo mesmo preço da 1ª classificada na licitação, os 
seguintes fornecedores: 

Ordem de 
Classificação 

Empresa Item 
Quantidade 
registrada 

VALOR EXPRESSO EM R$ 

UNITÁRIO TOTAL 

      

      

      

(...) 

3. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da 
data de sua publicação. 

3.2. Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente 
comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d”, do inciso II do art.65 da Lei n.º 8.666/93 ou de 
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redução dos preços praticados no mercado.  

3.3. A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art.65 da Lei n.º 8.666/93. 

4. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

4.1. O órgão gerenciador desta Ata de Registro de Preços será a Procuradoria-Geral do Estado, que exercerá 
suas atribuições por intermédio da Central de Licitações e Contratos – Coordenadoria de Sistema de Registro 
de Preços. 

4.2. É participante o seguinte órgão: 

4.2.1. Secretaria de Estado da Saúde - SESA. 

5. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

5.1. Nos termos do art. 24 do Decreto n.º 3.182/2016, durante a vigência, a Ata de Registro de Preços poderá 
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante prévia anuência do Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem.  

5.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão 
ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.  

5.3. O quantitativo decorrente das aquisições ou contratações adicionais não poderá exceder, na totalidade, 
ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para a Central de Licitações e 
Contratos – CLC/PGE e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que 
aderirem.   

5.4. De acordo com o art. 24, § 5º do Decreto Estadual n.º 3.182/2006, após autorização do órgão 
gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 
(noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata. 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

6.1. O Órgão Gerenciador, além dos incisos consignados no art. 5º do Decreto Estadual n.º 3.182/2016, 
obriga-se a: 

6.1.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços - ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do 
detentor da Ata, o preço, e as especificações do objeto registrado, observada a ordem de classificação 
indicada na licitação;  

6.1.2. Observar para que, durante a vigência da presente ARP, sejam mantidas todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações 
assumidas;  

6.1.3. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, 
para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades; 

6.1.4. Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua 
compatibilidade com aqueles registrados na Ata; 

6.1.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na ARP; 

7. DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS E DAS ENTIDADES PARTICIPANTES   

7.1. Cabe aos órgãos e as entidades participantes, além dos incisos consignados no art.7º do Decreto 
Estadual n.º 3.182/2016, o que se segue: 
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7.1.1. Deverão tomar conhecimento da Ata de Registro de Preços – ARP, inclusive de eventuais 
alterações para o correto cumprimento de suas disposições; 

7.1.2. Designar o gestor do contrato, a quem compete zelar pelos atos relativos ao cumprimento 
das obrigações contratualmente assumidas, inclusive pela solicitação de aplicação de eventuais penalidades 
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, aos fornecedores e aos prestadores de serviço; 

7.1.3. Promover consulta prévia junto ao órgão gerenciador, quando da necessidade de 
contratação, a fim de obter a indicação dos beneficiários, os quantitativos disponíveis e os preços a serem 
praticados; 

7.1.4. Informar ao órgão gerenciador a eventual recusa do fornecedor em atender as condições 
estabelecidas no edital e firmadas na Ata de Registro de Preços - ARP, as divergências relativas à entrega, 
características e origem dos bens licitados, bem como a recusa em assinar o contrato para fornecimento de 
bem ou prestação de serviços e; 

7.1.5. Aplicar, observada a ampla defesa e o contraditório, eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços ou do descumprimento das obrigações 
contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.  

8. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ARP   

8.1. A Adjudicada detentora da ARP, além das disposições contidas no Termo de Referência, anexo I do 
Edital, obriga-se a: 

8.1.1. Providenciar a atualização imediata dos números de telefone e fax, bem como o endereço 
de e-mail sempre que houver alterações destes; 

8.1.2. Indicar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, um novo preposto, por intermédio de 
carta endereçada a esta Central de Licitações, nas ocasiões em que houver a substituição daquele 
anteriormente indicado na proposta definitiva de preços (Anexo II do Edital);  

8.1.3. Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, 
quanto à aceitação ou não da execução dos serviços a outro órgão da Administração Pública (não 
participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a Ata, conforme item 5.1. 

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

9.1. Com fundamento no Art. 7º da Lei n.° 10.520/2002 e Art. 29 do Decreto Estadual n.° 2.648/2007, ficará 
impedida de licitar e contratar com o Estado do Amapá e será descredenciada do cadastro de 
fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo demais cominações legais, a CONTRATADA 
que: 

a) Não mantiver a proposta; 

b) Deixar de entregar a documentação exigida no certame ou apresentar documentação falsa; 

c) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

d) Fornecer material que não atenda à especificação exigida no edital; 

e) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

f) Comportar-se de modo inidôneo; 

g) Fizer declaração falsa; 

h) Cometer fraude fiscal. 
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9.2. Para os fins da alínea “f”, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos Ar. 178 da Lei n.º 
14.133/2021.  

9.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.° 8.666/1993 e suas alterações, a CONTRATADA ficará 
sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou 
inexecução total das obrigações, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, às seguintes 
penalidades:  

a) Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a CONTRATANTE; 

b) Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado e por 
ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste edital, até o máximo de 15% (quinze 
por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma 
vez comunicados oficialmente;  

c) Multa compensatória de até 15% (quinze por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de 
inexecução total do objeto e pela recusa em retirar a Nota de Empenho, recolhida no prazo máximo de 15 
(quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente, e sem prejuízo da aplicação de outras sanções 
legalmente previstas; 

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual da alínea anterior, 
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

e) Suspensão temporária de participar em licitação, pelo prazo de até 02 (dois) anos, em 
relação ao órgão da administração ou entidade Contratante que a aplicou; 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 
CONTRATANTE pelos prejuízos causados; 

9.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n.º 8.666, de 1993, a CONTRATADA 
que: 

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 

9.5. As sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e” do item 9.3 desta Seção poderão ser aplicadas à 
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

9.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas neste instrumento realizar-se-á mediante 
processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito previsto na 
Lei n.° 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), e, subsidiariamente, o procedimento previsto na Lei n.° 8.666/1993 e 
na Lei n.° 9.784/1999, sendo competência do órgão Gerenciador o processamento das penalidades. 

9.7. A competência para processamento das penalidades, antes da homologação da Licitação, é da Central 
de Licitações e Contratos. Após, a responsabilidade será do respectivo órgão Contratante. 

9.8. Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a autoridade competente 
deverá considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, o grau de 
comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas. 
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9.9. A CONTRATANTE poderá reter dos pagamentos devidos à CONTRATADA, como medida cautelar, 
independentemente de sua manifestação prévia, valor relativo à eventual multa a ser aplicada em razão de 
inadimplemento contratual, com base no Art. 45 da Lei n.° 9.784/1999. 

9.10. O valor da multa aplicada será descontado dos pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA ou 
da garantia prestada, quando houver, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

9.11. Aplicada à penalidade de multa, após regular processo administrativo, e observado o disposto nas 
condições deste Edital, a licitante será notificada para efetuar o recolhimento do seu valor, no prazo de 30 
(trinta) dias, contados da notificação. 

9.12. Se, durante o processo de aplicação de sanção, houver indícios de prática de ato ilícito tipificado pela Lei 
n.° 12.846, de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo 
administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de 
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 

9.13. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos 
para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Estadual resultantes de ato lesivo 
cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

9.14. As situações dispostas no art. 78 da Lei 8.666/1993 poderão ensejar, a critério da Administração, a 
rescisão unilateral do contrato. 

10. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

10.1. O detentor da Ata de Registro de Preços, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro 
cancelado quando: 

10.1.1. Descumprir as condições desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.2. Não retirar a Nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração sem justificativa aceitável; 

10.1.3. Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese deste se apresentar superior aos 
praticados no mercado; 

10.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, ou no art. 
7º da Lei n.º 10.520/2002; 

10.1.5. Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pela Administração; 

10.1.6. A pedido do detentor da Ata, na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a 
perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados. 

11. DA PUBLICIDADE 

11.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no órgão da Imprensa Oficial do Estado, 
conforme o disposto no § 3º do art. 13 do Decreto Estadual n.º 3.182/2016. 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

12.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico n.º ___/2021-CLC/PGE e as propostas, com preços, 
quantidades e especificações;  

12.2. As condições gerais da execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as 
obrigações da Administração e do fornecedor registrado e demais condições do ajuste, encontram-se definidos 
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no Termo de Referência, anexo ao Edital. 

12.3. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da cidade de Macapá, Estado 
do Amapá, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

12.4. Na contagem de todos os prazos estabelecidos nesta Ata excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário;  

12.5. Só se iniciam e vencem os prazos referidos acima em dia de expediente administrativo.  

12.6. Se o vencimento cair em dia que não houver expediente administrativo, os prazos de que trata o subitem 
12.4. serão prorrogados para o primeiro dia útil seguinte.  

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em ___ (___) vias de igual teor, que, depois 
de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

Macapá-AP, ____ de ____________ de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Procuradoria Geral do Estado do Amapá 

 

 

 

     ________________________________________ 

                   Representante Legal da Beneficiária da ARP 
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ANEXO VII- MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO N.º ___/2021 – (SIGLA DO ÓRGÃO) 

 

 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
ESTADO DO AMAPÁ, POR INTERMÉDIO 
DO(A) (INSERIR RAZÃO SOCIAL DO 
ÓRGÃO) E A EMPRESA (INSERIR RAZÃO 
SOCIAL), PARA OS FINS ABAIXO 
DECLARADOS. 

 

Pelo presente instrumento, de um lado, o ESTADO DO AMAPÁ, pessoa jurídica de direito público interno, por 
intermédio do(a) (INSERIR RAZÃO SOCIAL ÓRGÃO), inscrita no CNPJ (MF) n.° xx.xxx.xxx/xxxx-xx, situada 
na (inserir endereço completo: Rua/Av, n.°, bairro, CEP – Cidade/UF), neste ato representado por seu (inserir 
Cargo/função do Gestor do órgão), (INSERIR NOME COMPLETO DO GESTOR), brasileiro, divorciado, 
Carteira de Identidade n.° (xxxxxx-Orgão Exp/UF), CPF (MF) n.° (xxx.xxx.xxx-xx), nomeado pelo Decreto n.° 
xxxx, de xx de xxxxxx de xxxx, publicado no DOE/AP n.° xxxx, de xx de xxxxxx de xxxxx, residente e 
domiciliado na (inserir endereço completo: Rua/Av, n.°, bairro, CEP – Cidade/UF), doravante denominado 
CONTRATANTE e de outro lado, a empresa (INSERIR RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), inscrita no CNPJ 
(MF) n.° xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na (inserir endereço completo: Rua/Av, n.°, bairro, CEP – Cidade/UF), 
neste ato representado por (NOME COMPLETO REPRESENTANTE EM CONTRATO SOCIAL OU 
PROCURAÇÃO PARA ASSINAR O CONTRATO), portador da Carteira de Identidade n.° (xxxxxx-Orgão 
Exp/UF) e CPF (MF) n.° (xxx.xxx.xxx-xx), doravante denominada CONTRATADA, resolvem de comum 
acordo e na melhor forma de direito celebrar o presente CONTRATO em regime de execução indireta, 
mediante as cláusulas e condições a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 

1.1. Este Contrato é firmado em observância as disposições contidas no art. 37, inciso XXI da Constituição 
Federal do Brasil de 1988; Lei n.° 10.520/2002; Lei Complementar n.° 123/2006; Lei Complementar Estadual 
n.° 108/2018; Decreto Federal n.° 8.538/2015; Decreto Estadual n.º 2.648/2007 e, subsidiariamente, no que 
couber pela Lei n.° 8.666/1993 e Lei n.° 8.078/1990 (CDC), bem como, pelas legislações correlatas e demais 
exigências estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico n.° xxx/xxxx-CLC/PGE e seus anexos, constantes nos 
Processos SIGA n.° xxxxx/xxx/xxxx e SIPLAG n.° xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1. O presente contrato tem por objeto o Registro de Preços para Contratação de Solução Tecnológica 
com Fornecimento de Módulos e de Códigos Fontes de Software de Gestão de Saúde e Prontuário 
Eletrônico Padronizado às normas do Ministério da Saúde (Portaria 2.073, de 31 de agosto de 2011), 
incluindo integração com softwares da Estadual de Saúde do Amapá (Governo e Municípios), 
implantação, treinamento, manutenção legal e suporte técnico por período de 12 meses. 

2.2. O presente contrato será executado em regime de empreitada por preço unitário. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOCUMENTOS INTEGRANTES 

3.1. Fazem parte integrante deste CONTRATO, independentemente de sua transcrição, os documentos 
constantes no Processo SIGA n.° xxxxx/xxx/xxxx, em especial, os abaixo relacionados: 
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a) Termo de Referência e apêndices; 

b) Edital de Pregão Eletrônico n.° xxx/xxxx-CLC/PGE; 

c) Pareceres Jurídicos da fase interna e externa; 

d) Proposta da Contradada, adjudicada e homologada; 

e) Resultado da Licitação. 

f) Ata de registro de preços 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PREÇO 

4.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: Unidade 
Gestora (xxxxxx); Fonte (xxxxxx); Ação: (xxxxxx) - Programa de Trabalho n.° (xxxxxxxxx) – (descrição); 
Natureza de Despesa n.° (xxxxxx) – (descrição) e Nota de Empenho n.° ______NE ____, de ___/___/____, no 
valor de R$ ________ (__________), para sua devida execução. 

4.2. O valor da presente contratação é de R$________ (__________), que será pago de acordo com a 
certificação do serviço. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1. O pagamento será efetuado mensalmente mediante apresentação de Notas Fiscais referentes aos 
serviços entregues e atestados pela Contratante, através da emissão de termos de aceite; 

5.2. No período de implantação dos Sistemas, a Contratada deverá emitir Notas Fiscais referentes a cada 
uma das atividades descritas no cronograma de implantação, conforme Anexo II do Termo de Referência, 
somente ao serem finalizadas. Neste caso, a Contratada deverá entregar um Relatório de cada atividade, que 
deverá ser analisado e aceito pelo responsável por seu recebimento; 

5.3. O pagamento será de acordo com a demanda efetivamente executada, após as Notas Fiscais serem 
aceitas a atestadas pelo funcionário da Contratante, designado como Gestor do Contrato; 

5.4. O pagamento se dará em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação tratada neste 
subitem, observadas as disposições do termo de referência, através de crédito na Conta Bancária do 
fornecedor ou através de Cheque nominal, acompanhado da seguinte documentação: 

5.4.1. Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via única, devidamente atestada pelo gestor do 
contrato; 

5.4.2. CND – Certidão Negativa de Débitos para com a Previdência Social; 

5.4.3. CRF – Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 

5.4.4. CND emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual; 

5.4.5. CND emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

5.4.6. CND emitida pela Prefeitura Municipal, e; 

5.4.7. CND emitida pela Justiça Federal do Trabalho. 

5.5. A Administração reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) a serem pagas, 
qualquer débito existente da empresa em consequência de penalidade aplicada durante o fornecimento do 
objeto; 

5.6. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isto gere direito ao pleito 
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de reajustamento ou correção monetária do valor inicial. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E QUANTIDADES 

6.1. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E QUANTIDADES 

6.2.1. Os serviços serão executados de acordo com as quantidades, especificações e condições 
estabelecidas neste contrato e no Termo de Referência, conforme tabela abaixo: 

LOTE ÚNICO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO REF. QTD 

    

    

6.2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS. 

6.2.2. Serviços contemplados na contratação:  

6.2.2.1. Integração com softwares em uso da rede Estadual de saúde do Amapá;  

6.2.2.2. Toda a estrutura do software deverá ser integrada com a base de dados da 
Contratante quando os requisitos técnicos assim o exigir; 

6.2.2.3. A Contratada se responsabilizará pelas customizações necessárias no software 
com o objetivo de prover a integração do mesmo com os softwares atualmente em uso na rede de saúde. Para 
esta integração, os seguintes requisitos deverão ser respeitados: 

a) A Contratada se responsabilizará pelo desenvolvimento dos serviços que serão 
instalados no código fonte do software ofertado;  

b) Os requisitos técnicos para desenvolvimento dos serviços (software ofertado e 
softwares locais) serão definidos em conjunto entre as equipes da Contratada e Contratante;  

c) Todas as integrações com o software da Contratada deverão ser realizadas 
através de API (Application Programming Interface) e/ou webservices. 

6.2.2.4. Implantação: A implantação do sistema consiste na disponibilização do software, 
online, devidamente integrado com a base de dados da Contratante, para preparação e testes da estrutura de 
informatização, a ser realizada pelas equipes de profissionais da Contratante e da Contratada, em unidade 
teste e, posteriormente, em todas as unidades de saúde contidas no escopo deste termo; 

6.2.2.5. Treinamento: O treinamento dos usuários da saúde deverá ser realizado em datas, 
locais e horários a serem definidos entre Contratante e Contratada. Para o treinamento, toda a infraestrutura 
(sala, equipamento, etc.) ficará sob a responsabilidade da Contratante; 

6.2.2.6. O treinamento e o processo de implantação têm como estimativa uma semana por 
unidade básica de saúde prestando-se apoio na recepção, consultório médico e após consulta, com estimativa 
de implantação de 2 unidade de forma simultânea para cada módulo contratado, sendo permitido o 
treinamento simultâneo quando ocorrer a implantação de mais de um módulo; 

6.2.2.7. Transferência do conhecimento para a equipe técnica: Consiste em treinar a 
equipe técnica da Secretaria de Saúde do Amapá em todo o software abrangendo a tecnologia utilizada e 
regras de negócio e funcionalidades para que possam realizar os suportes de 1º nível. A Contratante deverá 
fornecer os códigos fonte da última versão após o período de implantação e suporte contratado; 

6.2.2.8. Suporte técnico e atualizações legais: Consiste no suporte técnico e atualizações 
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do software durante a vigência do contrato; 

6.2.2.9. Suporte técnico nível 3: Consiste no desenvolvimento sob demanda de 
funcionalidades específicas, definidas pela área técnica da Secretaria da Saúde do Amapá; 

6.2.2.10. Os serviços prestados terão que apresentar as seguintes caraterísticas, estas serão 
melhor detalhadas em todo o item 11 do termo de referência: 

a) Serviço de atendimento ao usuário do sistema de saúde (prontuário eletrônico), 
agendamento eletrônico de consultas, consulta e exames, carteira de vacinas e ouvidoria; 

b) Prontuário eletrônico com ferramentas informatizadas que permitam a melhor 
gestão da unidade hospitalar; 

c) Controle de Estoque de insumos gerais e relacionados aos serviços de saúde 
(medicamentos, material médico hospitalar, imunobiológicos) e integrado ao prontuário médico; 

d) Serviço de disparo de mensagens para população em geral ou específica de 
acordo do objetivo da comunicação. 

6.3. TREINAMENTO NOS MÓDULOS DO SISTEMA 

6.3.1. O treinamento deverá ser realizado em conjunto com a implantação dos módulos sistêmicos 
nas Unidades de Saúde, contemplando minimamente 1 semana por unidade com 3 técnicos da Contratada 
atendendo aos processos de recepção, ambulatório e pós consulta. 

6.4. INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS EM USO NA REDE ESTADUAL DE SAÚDE 

6.4.1. O serviço de interfaceamento entre o sistema de prontuário eletrônico da Contratada e os 
sistemas em uso rotineiro da contratante deverá ser feito por demanda, avaliando-se a quantidade de horas de 
desenvolvimento necessárias à sua efetiva implementação. 

6.4.2. O software da contratante deverá oportunizar a integração com os sistemas de uso rotineiro 
pela equipe da Secretaria de Saúde do Estado do Amapá, como: 

6.4.2.1. Cadastro de Usuários da Saúde; 

6.4.2.2. CNES - Profissionais da Saúde e Unidades da Saúde;  

6.4.2.3. Agenda de consultas;  

6.4.2.4. Agenda de exames; 

6.4.2.5. Almoxarifados; 

6.4.2.6. Logradouro 

6.5. DO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO 

6.5.1. O suporte técnico será realizado em dias úteis e excepcionalmente em feriados e finais de 
semana, no horário das 8h às 18h, ou conforme a necessidade e a pedido da SECRETARIA DE SAÚDE DO 
AMAPÁ; 

6.5.2. A abertura de chamados será efetuada via sistema próprio de abertura de chamado pela 
internet, e/ou chamada telefônica, e/ou por correio eletrônico (e-mail); 

6.5.3. Caso a ferramenta de abertura de chamado via web esteja indisponível, e a chamada 
telefônica não seja atendida, será enviado um e-mail para a Contratada registrando a abertura do chamado, 
sendo a data e hora do envio do e-mail o início utilizada para a contagem do tempo para a medição da SLA. A 
Contratada deverá informar os endereços do e-mail a ser utilizada para esse fim; 
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6.5.4. O suporte técnico deverá ser realizado remotamente, em dependências de responsabilidade 
da Contratada, e não haverá limite de quantidade de chamados remotos durante a vigência do contrato; 

6.5.5. Quando for necessário ou conveniente o atendimento presencial, profissionais da empresa 
contratada visitarão a unidade solicitante, em até 24 (vinte quatros) horas, para complementar suas atividades. 
Caso sejam detectadas falhas e irregularidades (bugs) na operacionalização dos módulos que compõe a 
solução, a proponente deverá fazer a correção destes no prazo se 24 (vinte e quatro) horas e, em caso de 
inoperância, fornece uma nova versão;  

6.5.6. Os chamados serão classificados nas seguintes categorias de prioridade: 

a) Alta severidade: Qualquer ocorrência que caracterize a degradação e/ou indisponibilidade 
dos serviços; 

b) Severo: Ocorrência que prejudique os serviços sem interrompê-los; 

c) Baixa severidade: Ocorrência que não interfiram na disponibilidade ou performance dos 
serviços. 

Tipo Prazo Máximo de Resolução* Exemplo 

Alta severidade 4 horas Sistema parado 

Severo 8 horas Funcionalidade importante parada 

Baixa severidade 24 horas Funcionalidade secundária parada 

(*) Prazo em horas úteis corridas, entre 7:00 e 19:00 

6.5.7. Atendimentos periódicos: deverão ocorrer, impreterivelmente e minimamente, uma vez por 
mês, independentemente de ter havido atendimentos emergenciais no mesmo período. 

6.5.8. Ao final de cada atendimento, a Contratada deverá atualizar o andamento do chamado no 
sistema da Contratada, com a descrição da solução, procedimentos realizados com data e hora do início e do 
término da execução dos procedimentos e identificação do técnico da empresa;  

6.5.9. A Contratada deverá enviar, junto com a Nota Fiscal, um relatório listando todos os 
chamados técnicos abertos no período, sendo este o mesmo período de apuração utilizado para a emissão da 
Nota Fiscal, informando se houve ou não estouro de SLA no referido período; 

6.5.10. A manutenção e suporte deverá ser fornecido pela Contratada a partir da implantação de 
cada módulo do sistema até o término do contrato. 

6.5.11. A contratada deverá elaborar relatórios gerenciais e analíticos descrevendo a prestação do 
serviço de suporte técnico contendo:  

a) Quantidade de chamados abertos no período;  

b) Quantidade de chamados fechados no período;  

c) Quantidade de chamados pendentes no período;  

d) Tempo médio de fechamento dos chamados no período;  

e) Ocorrências mais comuns com respectivas quantidades de chamados e, soluções 
corretivas previstas em atualizações de versão. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

7.1. São obrigações da Contratante: 
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7.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato de fornecimento de licenças por intermédio 
de seus executores centrais e regionais; 

7.1.2. Informar a necessidade de alteração, inclusão ou substituição de itinerário ou trajeto por 
ocasião da inclusão e/ou exclusão de Hospitais e/ou Unidades de Saúde, em razão de mudança de 
endereços; 

7.1.3. Solicitar e autorizar a execução dos serviços por meio de emissão de ordens de serviço; 

7.1.4. Conferir e atestar as faturas apresentadas pela Contratada, correspondente as aquisições de 
licenças; 

7.1.5. Notificar a Contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução das licenças, fixando prazo para a sua correção; 

7.1.6. Efetuar o pagamento dos serviços nas condições e preços pactuados no Contrato e de 
acordo com as normas orçamentárias; 

7.1.7. Observar para que, durante a vigência do Contrato, seja mantida pela Contratada, a 
compatibilidade com as obrigações por ela assumida, bem como todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas; 

7.1.8. Requerer a substituição imediata de qualquer material ou equipamento que julgar 
inadequado; 

                 7.1.9.  Designar o(s) Executor(es), bem como os seus suplentes como responsáveis pelo 
acompanhamento, fiscalização e outros procedimentos inerentes as licenças adquiridas; 

              7.1.10. Informar à Contratada e seus prepostos, tempestivamente, outras providências necessárias, 
sem prejuízo das já descritas no presente Contrato; 

              7.1.11. Proceder ao pagamento do objeto regularmente fornecido, no prazo e condições previstas 
neste Contrato; 

              7.1.12. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 
obrigações exigidas; 

              7.1.13. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA 
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente objeto, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

7.2. São obrigações da Contratada: 

7.2.1. Atender todas as condições e prazos previstos neste Contrato, Termo de Referência, Edital 
e Anexos; 

7.2.2. Designar preposto, aceito pela Contratante, para representa-la durante a vigência do 
Contrato; 

7.2.3. Manter durante a execução do Contrato, as mesmas condições fiscais e técnicas, quando da 
licitação; 

7.2.4. Responsabilizar-se por danos ou prejuízos causados em função de ação ou omissão de 
empregado seu, durante a execução de serviços, não cabendo à Secretaria de SAUDE do Estado do Amapá 
quaisquer ônus ou ação judicial; 

7.2.5. Responsabilizar-se inteiramente por todos os encargos trabalhista, previdenciários, fiscais, 
tributários, sociais de acidente de trabalho, taxas, seguros e outros encargos que incidirem ou que venha 
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incidir sobre o(s) objeto(s) do Contrato; 

7.2.6. Apresentar relatório de serviço para cada atendimento, hora do início e término do 
atendimento, nome e matrícula do servidor que recebeu, defeito apresentado, providências adotadas e ainda 
quaisquer outras anotações pertinentes, necessárias; 

7.2.7. A Contratada deverá apresentar a(s) nota(s) fiscal (ais), em 02(duas) vias, para a liquidação 
e pagamento da despesa, por parte da Contratante; 

7.2.8. O recebimento definitivo, deverá ser dado dentro de 07(sete) dias úteis, contados da 
entrega. Após este período considerar-se-á definitivamente aceito; 

7.2.9. A empresa Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessária, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial (Lei n.° 
8.666/, Art. 65, $1º, 2º, II); 

7.2.10.  A empresa Contratada não poderá subcontratar outra empresa para a prestação dos 
serviços de mão de obra e o fornecimento de peças, objeto deste Contrato; 

7.2.11. A empresa Contratada deverá substituir, sem qualquer custo, peças e/ou serviços 
executados, entregues em desacordo com o Termo de Referência e anexos, bem como a proposta 
apresentada, mesmo depois de recebidos, no mesmo prazo de execução, contado a partir da notificação forma 
do problema em questão; 

7.2.12. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 
adjudicação do Processo Licitatório; 

7.2.13. A inadimplência da empresa, com referência aos encargos estabelecidos na condição 
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração contratante, nem poderá onerar 
os materiais objeto deste Termo, razão pela qual a Empresa renuncia a qualquer vínculo de solidariedade, 
ativa ou passiva, com a Contratante;  

7.2.14. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90) 
que sejam compatíveis com o regime de direito público; 

CLÁUSULA NONA – DOS PRAZOS, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO  

9.1. Os serviços de implantação/instalação do Software e o fornecimento dos equipamentos serão solicitados 
por meio de AUTORIZAÇÕES-ORDENS DE COMPRA/FORNECIMENTO, assim definido como documento 
utilizado pela Administração para a solicitação, acompanhamento e controle dos itens relativos à execução do 
contrato, possibilitando a verificação da conformidade do serviço executado com o solicitado; 

9.2. A Autorização-Ordem de Compra/Fornecimento deverá definir e especificar os serviços a serem 
realizados, o prazo de entrega, endereço de entrega, responsável pela solicitação do serviço, equipamentos, 
preço unitário e total; 

9.3. O Software e os equipamentos que compõem a solução, objetos do presente Contrato, deverão ser 
entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento da Ordem, os quais serão solicitados 
gradativamente, conforme distribuição dos Grupos indicados no Anexo II do Termo de Referência; 

9.4. O prazo de que trata o subitem anterior poderá ser prorrogado, mediante solicitação formal e justificada 
da contratada, cujo juízo de aceitação é de livre arbítrio da Administração Contratante; 

9.5. A Empresa deverá fazer a instalação/implantação do Sistema e entrega dos equipamentos necessários, 
em perfeitas condições de uso, na Secretaria de Estado da Saúde – SESA, sito a Avenida Anhanguera, 327, 
Bairro: Beirol, Macapá-AP, CEP: 68.902-860, ou no endereço do Centro de Gestão de Tecnologia da 
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Informação – PRODAP, localizado na Rua São José, 290 e nos demais locais indicados no Anexo III deste 
Termo, acompanhado da respectiva Nota Fiscal, em dias de expediente normal, de segunda a sexta-feira, no 
horário das 07h30min. às 13h00min., correndo por conta do fornecedor todas as despesas necessárias, tais 
como frete, seguros etc.; 

9.6. O objeto será recebido de acordo com as especificações, características e condições estabelecidas neste 
Contrato, bem como no Termo de Referência; 

9.7. O recebimento consistirá na comparação das características e especificações do objeto e de sua Nota 
Fiscal/Fatura com o constante neste Contrato; 

9.8. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 
constantes neste Contrato e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 07 (sete) dias úteis, a 
contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades; 

9.9. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93, o objeto deste Termo será recebido, 
mediante recibo, da seguinte forma: 

a) Provisoriamente: para verificação da conformidade do objeto com suas especificações e 
quantidades; 

b) Definitivamente: por uma comissão de recebimento, nomeada pela Administração contratante, 
após a verificação da qualidade e quantidade do objeto e consequente aceitação. 

9.10. Considerar-se-á como data efetiva de entrega aquela aposta no atestado de conformidade emitido pela 
Comissão de Recebimento, no prazo de 05 (cinco) dias; 

9.11. No caso de constatação de inconformidade, a data efetiva da entrega será a da regularização total da(s) 
pendência(s); 

9.12. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil e nem ético-profissional da 
contratada pelos prejuízos resultantes da inobservância das obrigações assumidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

10.1. A execução do Contrato será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação por parte da 
SECRETARIA DE SAÚDE DO AMAPÁ, através de servidor designado (Executor do Contrato), a quem 
competirá comunicar as falhas porventura constatadas no cumprimento do Contrato e solicitar correção das 
mesmas. A fiscalização será exercida no interesse da SECRETARIA DE SAÚDE DO AMAPÁ e terá o direito 
de verificar o cumprimento das exigências contratuais, especialmente no que se refere à qualidade do bem 
e/ou serviço prestado, podendo exigir a substituição de equipamentos, peças /acessórios aplicados;  

10.2. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser prontamente 
atendidas pela Contratada, sem quaisquer ônus para a SECRETARIA DE SAÚDE DO AMAPÁ;  

10.3. Qualquer fiscalização pela SECRETARIA DE SAÚDE DO AMAPÁ, feita em seu exclusivo interesse, não 
implica corresponsabilidade pela execução dos serviços, bem como ao fornecimento de equipamentos, 
peças/acessórios, e não exime a Contratada de suas obrigações pela fiscalização e perfeita execução do 
Contrato;  

10.4. A Fiscalização será efetuada conforme previsto no Art. 2º da Instrução Normativa n.°04/2014 será 
exercida pelo Gestor de Contrato, Fiscal Técnico do Contrato e Fiscal Administrativo do Contrato;  

10.5. Para a fiscalização e acompanhamento da implantação da solução, o CENTRO DE GESTÃO DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PRODAP irá acompanhar todo processo do projeto em conjunto com a 
SECRETARIA DE SAÚDE DO AMAPÁ e a CONTRATADA. 



 

 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE, CNPJ: 01.002.322/0001-32.                                                   125 
Endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho, 396, Centro, CEP: 68.901-280 Macapá/AP.  
Telefone: (96) 3131 – 2839 
 

CLC/PGE 

Proc. n.º 

00020/PGE/2021 

Fls.: ____ 

Rub.:____ 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE 

11.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação 
das propostas. 

11.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o ÍNDICE DE CUSTO DA 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI, apurado e divulgado pelo IPEA, exclusivamente para as obrigações 
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

11.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 
efeitos financeiros do último reajuste. 

11.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente 
tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo 
referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.  

11.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

11.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa 
mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

11.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

11.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES 

12.1. O objeto contratado poderá sofrer ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES no limite percentual de 25%, 
mediante celebração de Termo Aditivo, de acordo com o disposto no Art. 65, § 1º, da Lei n.° 8.666/1993, 
ficando a CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES  

13.1. Com fundamento no Art. 7º da Lei n.º 10.520/2002 e Art. 29 do Decreto Estadual n.° 2.648/2007, ficará 
impedida de licitar e contratar com o Estado do Amapá e será descredenciada do cadastro de fornecedores, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo demais cominações legais, a CONTRATADA que: 

a) Não mantiver a proposta; 

b) Deixar de entregar a documentação exigida no certame ou apresentar documentação falsa; 

c) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

d) Fornecer material que não atenda à especificação exigida no edital; 

e) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

f) Comportar-se de modo inidôneo; 

g) Fizer declaração falsa; 

h) Cometer fraude fiscal. 

13.2. Para os fins da alínea “f”, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos Ar. 178 da Lei n.º 
14.133/2021. 

13.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.° 8.666/1993 e suas alterações, a CONTRATADA ficará 
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sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou 
inexecução total das obrigações, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, às seguintes 
penalidades: 

a) Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a CONTRATANTE; 

b) Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado e por 
ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste edital, até o máximo de 15% (quinze 
por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma 
vez comunicados oficialmente; 

c) Multa compensatória de até 15% (quinze por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de 
inexecução total do objeto e pela recusa em retirar a Nota de Empenho, recolhida no prazo máximo de 15 
(quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente, e sem prejuízo da aplicação de outras sanções 
legalmente previstas; 

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual da alínea anterior, 
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

e) Suspensão temporária de participar em licitação, pelo prazo de até 02 (dois) anos, em relação 
ao órgão da administração ou entidade Contratante que a aplicou; 

f) Impedimento de licitar e contratar com o Estado do Amapá com o consequente 
descredenciamento do Cadastro Central de Fornecedores do Estado do Amapá, pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos; 

g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 
CONTRATANTE pelos prejuízos causados; 

13.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n.º 8.666, de 1993, a CONTRATADA 
que: 

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento 
de quaisquer tributos; 

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados; 

13.5. As sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e” do item 13.3 desta Seção poderão ser aplicadas à 
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados, sem 
prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

13.5.1. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
infrator, o Estado do Amapá ou a Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 
419 do Código Civil. 

13.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas neste instrumento realizar-se-á mediante processo 
administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito previsto na Lei n.° 
12.846/2013 (Lei Anticorrupção), e, subsidiariamente, o procedimento previsto na Lei n.° 8.666/1993 e na Lei 
n.° 9.784/1999. 

13.7. A competência para processamento das penalidades, antes da homologação da Licitação, é da Central 



 

 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE, CNPJ: 01.002.322/0001-32.                                                   127 
Endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho, 396, Centro, CEP: 68.901-280 Macapá/AP.  
Telefone: (96) 3131 – 2839 
 

CLC/PGE 

Proc. n.º 

00020/PGE/2021 

Fls.: ____ 

Rub.:____ 

de Licitações e Contratos. Após, a responsabilidade será do respectivo órgão Contratante. 

13.8. Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a autoridade competente 
deverá considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, o grau de 
comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas. 

13.9. A CONTRATANTE poderá reter dos pagamentos devidos à CONTRATADA, como medida cautelar, 
independentemente de sua manifestação prévia, valor relativo à eventual multa a ser aplicada em razão de 
inadimplemento contratual, com base no Art. 45 da Lei n.º 9.784/1999. 

13.10. O valor da multa aplicada será descontado dos pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA 
ou da garantia prestada, quando houver, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

13.11. Aplicada à penalidade de multa, após regular processo administrativo, e observado o disposto nas 
condições deste Edital, a licitante será notificada para efetuar o recolhimento do seu valor, no prazo de 30 
(trinta) dias, contados da notificação. 

13.12. Se, durante o processo de aplicação de sanção, houver indícios de prática de ato ilícito tipificado pela 
Lei n.º 12.846, de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo 
administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de 
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 

13.13. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Estadual resultantes de 
ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

13.14. As situações dispostas no art. 78 da Lei n.° 8.666/1993 poderão ensejar, a critério da Administração, a 
rescisão unilateral do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 

14.1. Não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas e condições estabelecidas em instrumento 
contratual, por parte da empresa, assegurará ao órgão demandante, sem ônus de qualquer espécie para este 
e sem prejuízo do disposto na cláusula anterior, o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação através 
de ofício, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos, entregue diretamente ou via postal, com prova 
de recebimento, sem prejuízo dos demais motivos previstos no Art. 78 da Lei n.° 8.666/93 e alterações 
posteriores; 

14.2. A rescisão do contrato dar-se-á nas seguintes modalidades, consoante estabelece o Art. 79 da Lei n.° 
8.666/93 e alterações posteriores: 

a) Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração CONTRATANTE, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, mediante notificação por ofício, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 
corridos, entregue diretamente ou via postal, com prova de recebimento, sem ônus de qualquer espécie para 
este nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII e XVIII, do Art. 78 da mesma Lei, e sem prejuízo do 
disposto na Cláusula “Das Penalidades”; 

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja conveniência 
para a Administração CONTRATANTE; e 

c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 

14.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada, 
devidamente ratificada pelo Gestor do órgão demandante; 



 

 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE, CNPJ: 01.002.322/0001-32.                                                   128 
Endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho, 396, Centro, CEP: 68.901-280 Macapá/AP.  
Telefone: (96) 3131 – 2839 
 

CLC/PGE 

Proc. n.º 

00020/PGE/2021 

Fls.: ____ 

Rub.:____ 

14.4. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, 
sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a empresa terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se 
manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade da Contratante adotar, motivadamente, 
providências acauteladoras, como a retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos 
causados, dentre outras medidas, para que não haja a imediata interrupção dos serviços. 

14.5. A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista na legislação referente a Licitações e Contratos Administrativos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n.° 
10.520/2002; na Lei n.° 8.666/1993, subsidiariamente, ao contido na Lei n.° 8.078/1990 (CDC); demais 
normas aplicáveis e princípios gerais dos contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 

16.1. O presente Contrato deverá ser publicado, em resumo, no Diário Oficial do Estado do Amapá, no prazo 
máximo de 20 (vinte) dias a contar do 5º (quinto) dia útil do mês seguinte a sua assinatura, conforme preceitua 
o art.61, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

17.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de 
____/____/______ e encerramento em ____/____/______, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos, mediante a celebração de Termos Aditivos, limitado a 48 (quarenta e oito) meses e já 
computados os iniciais, nos termos do artigo 57, IV da Lei n.° 8.666, de 1993, caso sejam preenchidos os 
requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade 
competente: 

a) Os serviços tenham sido prestados regularmente; 

b) A contratada não tenha sofrido qualquer punição de natureza pecuniária; 

c) O contrato permaneça economicamente vantajoso para a administração; 

d) A administração ainda tenha interesse na realização do serviço. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 

18.1. O Foro deste contrato é o da Comarca de Macapá-AP, com exclusão total de qualquer outro que seja 
invocável. 

E por estarem assim, justos e contratados, o presente instrumento será lavrado em 02 (duas) vias de igual teor 
e forma, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelas partes contraentes na presença de 02 
(duas) testemunhas.  

Macapá-AP, ____ de ________ de 2021.  

 

(RAZÃO SOCIAL DO ÓRGÃO) (RAZÃO SOCIAL EMPRESA) 

CONTRATANTE CONTRATADA 
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ANEXO I 

 

OBS.: Conforme especificações, quantitativos e preços vinculados ao Pregão Eletrônico n.° XXX/XXXX-

CLC/PGE e seus anexos, em especial o Anexo I – Termo de Referência, bem como, de acordo com a 

Proposta de Preço apresentada pela CONTRATADA, devidamente adjudicada e homologada no 

Processo SIGA n.° XXXXX/XX/XXXX. 
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