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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA
Estado de São Paulo
CNPJ 60.123.072/0001-58

A Senhora Jucemara Fortes do Nascimento, Prefeita Municipal de Nova
Campina, Estado de São Paulo, usando a competência, torna público
que se acha aberta, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do
tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando Contratação de Serviços de
Licenciamento, Instalação e Manutenção de
Softwares
Administrativos: Controle e Gerenciamento de Informações e Dados
da Saúde e Controle e gerenciamento de Informações e Dados da
Frota Municipal conforme especificações do Anexo I - TERMO DE
REFERÊNCIA, conforme solicitação das Secretarias Municipais de
Saúde, Administração, Assistência Social, Educação e Obras, para
atender as necessidades do Município de Nova Campina, que será
regido pela Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto
7.892/2013, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as
disposições da Lei federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com
alterações posteriores, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro
de 2006 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. Caso
não haja expediente nesta data o ato público fica transferido para o
primeiro dia útil subsequente.

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele
fazem parte integrante.
Sessão Pública: A partir das 10h do dia 31/10/2017 no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Nova
Campina situada na Avenida Luiz Pastore, nº 240 - Nova Campina – SP, com a participação dos
credenciados que se apresentarem para participar do certame, e será conduzida pelo Pregoeiro com o
auxílio da Equipe de Apoio, designada nos autos do processo. A proposta com ausência de credenciado
será considerada seu valor inicial impressa.
1. DO OBJETO
1.1.
Contratação de Serviços de Licenciamento, Instalação e Manutenção de Softwares
Administrativos: Controle e Gerenciamento de Informações e Dados da Saúde e Controle e
gerenciamento de Informações e Dados da Frota Municipal a fim de atender as necessidades desta
Municipalidade, conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I.
2. A PARTICIPAÇÃO
2.1.
Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao
objeto da contratação que preencherem as condições de habilitação constantes deste Edital.
2.2. Não poderão participar nesta licitação as empresas:
2.2.1. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública, direta e indireta
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, suspenso, ou que por estas tenha sido
declarada inidônea.
2.2.2. Em processo de falência.
2.2.3. Que esteja reunida em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição.
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2.2.4. Só poderão participar desta licitação empresas especializadas e em cujos atos constitutivos
constem, como objeto, atividade relacionada com o presente Edital.
3. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO
3.1.
Fora dos Envelopes:
3.1.1. A empresa proponente deverá se apresentar para credenciamento junto o Pregoeiro por um
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de
credenciamento, identificar-se, exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.
3.1.2. Apresentar Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de
qualquer fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no
ANEXO IV deste Edital.
3.1.3. Instrumento público de procuração com poderes para formular ofertas e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente, com prazo de validade em
vigor.
3.1.4. Instrumento particular de procuração, no modelo do ANEXO III, com poderes para formular
ofertas e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente,
acompanhado de cópia de seu contrato social ou estatuto em vigor, no caso de Sociedade Anônima,
devidamente acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou, prova de registro
comercial no caso de empresa individual.
3.1.5. Tratando-se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, cópia
do respectivo estatuto ou contrato social em vigor, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direito e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, no caso de Sociedade
Anônima, devidamente acompanhado de documentos de eleição dos administradores ou, prova de
registro comercial no caso de empresa individual.
3.1.6. Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte:
3.1.6.1. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da
preferência prevista na Lei Complementar nº 123/06, que deverá ser feita de acordo com o modelo
estabelecido no ANEXO V deste Edital, e apresentada no ato do credenciamento.
3.2.
Será admitido apenas 01 (um) representante única e exclusivamente para cada Empresa
Licitante credenciada.
3.3.
A ausência justificada ou não do Credenciado, após o início da sessão de lances, implicará
automaticamente na declinação do item em disputa, não impedindo a participação nos lances
seguintes em que o Credenciado se fizer presente.
3.4.
O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, não
puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará
impedido de praticar na fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor
ou renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na
proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do
menor preço.
3.5.
Em caso excepcional a empresa licitante poderá substituir o representante credenciado,
apresentando novo credenciamento, desde que revogando o anterior.
4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL
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4.1.
A proposta deverá ser apresentada, em envelope lacrado, de preferência opaco, identificado
em sua parte externa com o nome da proponente e pelos seguintes dizeres:

Envelope nº 1:
PROPOSTA
Pregão Presencial nº 031/2017
Processo Administrativo nº 2371/2017
“Razão Social do Licitante”
“Endereço Completo”
“Telefone Contato”
4.2.
A proposta deverá ser apresentada impressa preferencialmente em papel timbrado e redigida
em língua portuguesa, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo
representante legal da licitante ou pelo procurador contendo os seguintes elementos:
4.2.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
4.2.2. Nome, endereço e CNPJ da Licitante;
4.2.3. O número do Pregão;
4.2.4. Valor mensal dos serviços;
4.2.5. Valor da Implantação dos Sistemas;
4.2.6. Valor total Global (para o período de 12 meses);
4.2.6.1. Valor total Global, em moeda corrente nacional, em algarismo, apurada à data de sua
apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.
4.3.
Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias
4.4.
O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável durante a vigência contratual; salvo em caso
de fatos imprevisíveis devidamente comprovados.
4.5.
Identificação e qualificação da pessoa responsável pela assinatura do Contrato, objeto desta
licitação, como nome completo, número do CPF e do RG, cargo ocupado na empresa, telefone para
contato e endereço.
4.6.
A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias ao contrato de até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial.
4.7.
O preço mensal e total para o licenciamento dos softwares objeto deste certame, com inclusão
de todos os custos operacionais de sua atividade/fornecimento e os tributos eventualmente
incidentes, bem como as demais despesas diretas e indiretas, sem que caiba direito à proponente de
reivindicar custos adicionais.
4.8.
O preço será fixo e irreajustável nos primeiros 12 meses de vigência contratual para o objeto
ofertado, devendo ser expresso em números, na moeda corrente nacional, com no máximo duas casas
decimais, sendo desprezadas as demais.
4.9.
Juntamente com a Proposta deverão as licitantes apresentar o Memorial Descritivo dos
softwares ofertados.
4.10. Em havendo prorrogação de prazo contratual, os preços poderão ser reajustados com base no
índice INPC-IBGE apurado no período.
4.11. Prazo de implantação de no máximo 40 (quarenta) dias úteis a contar da data de assinatura do
contrato, mediante entrega pela Administração, dos dados e demais informações pertinentes.
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4.12. No preço proposto encontram-se incluídas as atividades de instalação, conversão de dados –
do exercício atual – migração e customização, bem como treinamento de servidores, manutenção
técnica e suporte técnico durante todo o período de vigência contratual;
5. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
5.1.
A documentação para Habilitação deverá ser apresentada, em envelope lacrado, de
preferência opaco, identificado em sua parte externa com o nome da proponente e pelos seguintes
dizeres:

Envelope nº 02
HABILITAÇÃO
Pregão Presencial nº 031/2017
Processo Administrativo nº 2371/2017
“Razão Social do Licitante”
“Endereço Completo”
“Telefone Contato”
5.2.
O envelope para Habilitação deverá conter os seguintes Documentos:
5.2.1. HABILITAÇÃO JURIDICA (art. 28 – Lei 8.666/93):
5.2.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;
5.2.1.2. Ato Constitutivo, Estatuto, ou Contrato Social, devidamente registrado na Junta Comercial, ou
no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, em se tratando de sociedades empresariais.
Acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor.
5.2.1.3. No caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição dos atuais
administradores.
5.2.1.4. Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações.
5.2.1.5. Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas
tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
5.2.1.6. Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país,
quando a atividade assim o exigir.
5.2.2. Os documentos relacionados nos subitens 5.2.1.1 a 5.2.1.6 não precisarão constar no Envelope
nº 02 “Documentos de Habilitação", se forem apresentados para o credenciamento neste Pregão.
5.2.3. REGULARIDADE FISCAL (art. 29 – Lei 8.666/93):
5.2.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
5.2.3.2. Certidão Conjunta Negativa de Débitos (CND) ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de
Negativa (CPEND), relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União inclusive créditos tributários
relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas „a‟ a „d‟ do parágrafo único do art. 11 da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991, expedida pela Secretaria da Receita Federal (RFB)e pela ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN);
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5.2.3.3. Certidão de Regularidade do – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida
pela Secretaria da Fazenda Estadual (ICMS) ou Certidão Negativa de Débitos Tributários expedida pela
Procuradoria Geral do Estado, ou Declaração de isenção ou de não incidência, assinada pelo
representante legal do licitante, sob as penas da lei; ou Certidão Positiva de Débitos com efeitos de
Negativa.
5.2.3.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (F.G.T.S.), por meio
da apresentação da C.R.F. – Certificado de Regularidade do F.G.T.S.
5.2.3.5. Prova de Regularidade Municipal (Certidão Negativa de Tributos Mobiliários), do domicílio ou
sede da licitante, na forma da lei, com prazo de validade em vigor, ou Certidão Positiva de Débitos com
Efeito de Negativa.
5.2.3.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidão Positiva de Débitos
Trabalhistas, com Efeitos de Negativa expedida pela Justiça do Trabalho.
5.2.4. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
somente será exigida para efeito de assinatura do contrato;
5.2.5. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame,
deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação da regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição;
5.2.6. Havendo alguma restrição da comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de
cinco dias úteis, contado a partir do momento em que a licitante for declarada vencedora do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério desta Prefeitura, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com
efeito de certidão negativa;
5.2.7. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 5.2.6, implicará na
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se a
convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento
licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02.
5.2.8. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (Art. 31 – Lei 8.666/93):
5.2.8.1.1.
Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de expedição inferior a 90 dias.
5.2.9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
5.2.9.1. No mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, que comprove a aptidão da licitante para licenciar softwares compatíveis com o
objeto desta licitação.
5.2.9.2. Declaração de disponibilidade de equipe técnica pertinente e compatível com o objeto deste
certame, conforme modelo constante do Anexo IX.
5.2.9.3. Declaração de disponibilidade de instalações e equipamentos disponíveis para a execução das
atividades objeto deste certame, conforme modelo constante do Anexo X.
5.2.10. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
5.2.10.1.
Declaração do Disposto no Inciso V do Art.27 Da Lei 8.666/93, de acordo com os
estabelecidos nos Anexo VI.
5.2.11. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:
5.2.11.1.
Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja,
se da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos
que são válidos para a matriz e todas as filiais. Caso a empresa seja vencedora o contrato e/ou
instrumento equivalente será celebrado com a sede que apresentou a documentação.
5.2.11.2.
Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, esta
Prefeitura aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores
à data de apresentação das propostas.
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6. DA DEMONSTRAÇÃO DOS SOFTWARES
6.1. Para fins de avaliação e análise dos softwares pela Comissão designada pela Portaria nº 142/2017,
a serem demonstrados em consonância com as especificações contidas no ANEXO I o licitante
Classificado e Habilitado em primeiro lugar deverá realizar demonstração dos softwares,
conforme condições a seguir:
6.2. A demonstração deverá ocorrer em 05 (cinco) dias corridos após a conclusão da fase de
habilitação.
6.3. As demonstrações deverão ocorrer em no máximo 1h30, podendo ser prorrogável pelo mesmo
período a critério da Comissão de Avaliação.
6.4. O licitante deverá portar equipamento (computador, notebook, ou similar) com o software
instalado, a fim de apresentar/demonstrar as funcionalidades do mesmo em consonância ao
Termo de Referencia deste Edital.
6.5. O Município de Nova Campina, disponibilizará Projetor para a realização da apresentação.
6.6. A demonstração deverá ser realizada por meio de simulação de cadastros, emissão de relatórios e
outras funcionalidades do software ofertado.
6.7. A Comissão de licitações poderá realizar questionamentos acerca das funcionalidades do software
ofertado durante a apresentação, a fim de sanar as dúvidas pertinentes.
6.8. As ponderações referente a apresentação dos softwares serão realizadas pela Comissão designada
pela portaria supracitada, indicando o atendimento ou o desatendimento ao Termo de Referencia
deste Edital.
6.9. As demais proponentes presentes, caso tenham interesse, poderão participar como ouvintes da
apresentação do software pela empresa classificada vencedora e habilitada.
6.10. Toda e qualquer intenção em recorrer referente a demonstração dos softwares deverá constar
em Ata ao final da Sessão Pública de Avaliação dos Softwares.
7. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
6.1.
No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão,
iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração mínima
de 15 minutos, podendo ser prorrogado enquanto houver Licitante presente para o credenciamento,
ou se for do interesse da Administração Pública.
6.2.
Esgotado o prazo estipulado no item anterior e havendo ainda Licitantes presentes a ser
credenciado, o prazo será prorrogado até o cadastramento de todos os Licitantes presentes.
6.3.
Após o cadastramento do último Licitante presente, será dado um prazo de 5 minutos quando
será considerada encerrado o Credenciamento.
6.4.
Esgotados os horários estabelecidos no item 6.1 e subitens, estará encerrado o
credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.
6.5.
A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas
neste Edital e seus anexos, serão na forma seguinte:
6.6.
Desclassificada a proposta cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições
fixados no Edital;
6.7.
Na hipótese de divergência entre os valores expressos numericamente e os expressos por
extenso, prevalecera o valor expresso por extenso;
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6.8.
No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais
erros, tomando-se como corretos os preços unitários/mensais. As correções efetuadas serão
consideradas para apuração do valor da proposta;
6.9.
As propostas, que apresentarem falhas em pontos reconhecidamente secundários e que não
prejudiquem o julgamento do Pregão, poderão ser consideradas a critério único e exclusivo do
Pregoeiro e/ou Autoridade Competente.
6.10. As Propostas e Apresentação de Softwares propostos que não estejam de acordo com as
exigências deste Edital e seus Anexos serão desclassificadas.
6.11. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância
dos seguintes critérios:
6.12. Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento)
superior àquela;
6.13. Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três) incluindo a
de menor preço. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas até o
terceiro melhor preço, independentemente do número de licitantes.
6.14. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular
lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem
decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio a sequência da formulação dos lances no caso
de empate de preços.
6.15. Havendo valores de propostas idênticos, será (ão) selecionada(s) a(s) Licitante(s) para se
manifestar (em) por ordem de sorteio. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a
posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a
definição completa da ordem de lances.
6.16. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de
menor preço, aplicável inclusive em relação ao primeiro. A aplicação do valor de redução entre os
lances incidirá sobre o preço Global, observadas reduções mínimas de 1% entre os lances:
6.17. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinar da formulação de lances.
6.18. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas todas as propostas na ordem crescente dos
valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.
6.19. Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e
empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:
6.20. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à
proposta mais bem classificada;
6.21. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferir àquela considerada vencedora da fase de lances, situação em que
sua proposta será declarada a melhor oferta;
6.22. Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta
no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da convocação do
Pregoeiro, sob pena de preclusão;
6.23. Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.20, será
realizado um sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá exercer
preferência e apresentar nova proposta;
6.24. Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor,
respeitada a ordem de classificação.
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6.25. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de
lances não tive sido apresentada pela própria microempresa ou empresa de pequeno porte;
6.26. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, retomar-se-ão,
em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do quanto disposto no art. 4º,
inciso XXIII, da Lei 10.520/02. Será assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de
haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte.
6.27. Na hipótese da não contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não
configurada a hipótese prevista no subitem 6.20, será declarada a melhor oferta àquela proposta
originalmente vencedora da fase de lances.
6.28. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às
penalidades constantes deste Edital.
6.29. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do
preço.
6.30. Após a negociação o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta e do menor preço,
decidindo motivadamente a respeito.
6.31. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado.
6.32. Para fins de aceitabilidade da proposta, o Pregoeiro e sua equipe de apoio poderão solicitar a
apresentação técnica dos softwares, decidindo motivadamente acerca de seu atendimento.
6.32.1. Para tanto o representante da empresa vencedora deverá portar equipamento (Notebook,
netbook, etc) com os softwares prontos para demonstração, simulando as funcionalidades e
esclarecendo dúvidas da comissão de licitações. Ficará disponível a empresa vencedora Data
Show para a realização da apresentação.
6.32.2. As propostas cujos softwares propostos não estejam de acordo com as exigências deste edital
e seus anexos serão desclassificadas.
6.33. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os
documentos de habilitação de seu autor.
6.34. A Prefeitura Municipal de Nova Campina se reserva o direito de não contratar com a Licitante,
caso o valor de sua Proposta Comercial ultrapasse o limite estimado contido neste Edital.
6.35. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será
habilitada e declarada vencedora do item do certame em disputa e consequentemente para os demais
itens que a mesma licitante apresentar as melhores propostas após as etapas de lances.Se a oferta não
for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a
oferta subsequente de menor preço. Negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e,
em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de
uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado
vencedor.
6.36. Constituem motivos de inabilitação:
6.36.1. A não apresentação da documentação exigida para habilitação;
6.36.2. A apresentação de documentos com prazo de validade vencidos;
6.36.3. A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de requerimento de
Certidões.
8. DO RECURSO E DA HOMOLOGAÇÃO.
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7.1.
No final da sessão, a licitante que tiver a intenção em recorrer deverá manifestar-se imediata e
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de
RECURSOS PROTOCOLIZADOS. As demais licitantes ficam intimadas, desde logo, para apresentar
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
7.2.
A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do
direito de recurso, e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
7.3.
Serão admitidos somente recursos apresentados pelos interessados, que tenham sido
manifestados na Ata da Sessão do Pregão e desde que protocolizados na Prefeitura Municipal de Nova
Campina dentro dos prazos previstos na Lei 10.520/2002.
7.4.
Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado à autoridade competente.
7.5.
Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade
competente homologará o procedimento à licitante vencedora.
7.6.
O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará
apenas a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
9. DA CONTRATAÇÃO
8.1.
Homologado o certame, os Entes interessados convocarão o adjudicatário para, dentro do
prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de sua publicação, assinar os competentes Instrumentos
de Contrato, cuja minuta integra este Edital, sob pena de decair do direito, podendo, ainda, sujeitar-se
à penalidade previstas na Lei 8.666/93.
8.2.
A Adjudicada deverá apresentar para a assinatura do contrato o registro de sua empresa na
Associação Brasileira de Software – ABES ou registro dos softwares no I.N.P.I.
8.3.
O contrato a ser firmado terá a vigência de 12(doze) meses, contado da data de sua assinatura
e poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos da Lei 8.666/93, desde que as
partes estejam de acordo, nos limites previstos na Lei 8.666/93.
8.4.
A recusa da adjudicatária em assinar o instrumento de contrato no prazo fixado na convocação
caracterizará inadimplência das obrigações decorrentes desta licitação, sujeitando-a as penalidades
previstas neste Edital (e seus anexos) e na legislação vigente.
8.5.
Ocorrendo essa hipótese, o processo retornará ao Pregoeiro, que em sessão pública,
convocará todos os licitantes remanescentes, com vistas à verificação da aceitabilidade da Proposta,
exame da habilitação, negociação do valor, e declaração de novo vencedor, seguindo-se a respectiva
fase recursal.
8.6.
No caso de o convocado não comparecer no prazo estipulado ou recusar-se a fazê-lo, sem
prejuízo da aplicação de multa de até 10% (dez por cento) do valor estimado para esta licitação, a
Prefeitura Municipal de Nova Campina se reserva o direito de convocar outro Licitante, observada a
ordem de classificação e o disposto do inciso XXIII do artigo 4º da Lei 10.520/2002.
10. DA IMPLANTAÇÃO DOS SOFWARES E DEMAIS SERVIÇOS
9.1.
O licenciamento dos softwares engloba as atividades relacionadas a sua customização; a
conversão dos dados; bem como a manutenção dos softwares em rigorosa harmonia com as
orientações transmitidas e com a legislação vigorante a cada momento, e, ainda, o suporte técnico aos
usuários dos mesmos.
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9.2.
A implantação deverá iniciar-se no prazo de até 02 (dois) dias úteis a contar da data de
assinatura do instrumento contratual, com as atividades de conversão do banco de dados da
Contratante, de customização das informações, mediante entrega, pelos mesmos, dos elementos, das
informações e dos dados necessários para sua execução, e deverão estar concluídos no prazo máximo
de 40 (quarenta) dias úteis.
9.3.
A manutenção dos softwares licenciados, quando necessária em função de alteração das
legislações competentes, se dará em até 30 (trinta) dias, a partir da comunicação pela Prefeitura à
Licitante vencedora do certame e será obrigatória durante todo o período contratual.
9.4.
O suporte técnico quanto ao uso dos softwares será obrigatório durante todo o período
contratual, e deverá se dar via “remota”, no prazo de até 24 horas a contar da data de sua solicitação
(abertura de chamado), e, “in loco”, quando não solucionada a questão pela via remota, devendo
ocorrer, neste caso, no prazo de até 48 horas a contar da solicitação (abertura de chamado).
9.5.
A contratada deverá responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da prestação dos
serviços, tais como: encargos trabalhistas, previdenciários, despesas com alimentação, hospedagem,
transporte e quaisquer outras que por ventura venham a ocorrer em relação aos seus contratados;
9.6.
Somente será emitido atestado de prestação de serviços ou atestado na própria nota fiscal a
execução dos serviços se atendidos as determinações do contrato, Edital e seus Anexos.
9.7.
Prazo de implantação de no máximo 40 (quarenta) dias úteis a contar da data de assinatura do
contrato, mediante entrega pela Administração, dos dados e demais informações pertinentes.
9.8.
No preço proposto encontram-se incluídas as atividades de instalação, conversão de dados –
do exercício atual – migração e customização, bem como treinamento periódico de servidores,
manutenção técnica e suporte técnico durante todo o período de vigência contratual;
11. DA CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
10.1. Concluídos os serviços de instalação e configuração dos softwares, deverá ser realizada a
capacitação/treinamento aos servidores indicados pela Contratante, objetivando a orientação da
equipe técnica da Administração, no que for necessário à utilização dos softwares.
10.1.1. A qualquer tempo a contratante poderá solicitar a contratada mediante agendamento prévio,
capacitação/treinamento para os servidores desta Municipalidade, podendo ser no paço Municipal ou
na sede da contratada.
10.2. Tais atividades deverão se iniciar após a implantação do software, e estarem concluídas no
prazo de até 30 (trinta) dias, devendo ser capacitados até 05 servidores por área envolvida no objeto,
e carga horária máxima de 30 horas por software.
12. DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO CONTRATUAL
11.1. As licenças de softwares serão cedidas pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data de
assinatura dos contrato, e deverão ser implantadas no prazo de até 40 (quarenta) dias úteis.
11.2. O prazo descrito acima poderá vir a ser prorrogado mediante acordo entre as partes e nos
limites da lei. Em havendo prorrogação, os preços a serem contratados, nos termos da legislação
vigente, serão reajustáveis a cada doze (12) meses, salvo a hipótese de alteração legal, caso em que os
preços serão reajustados no menor período possível, pela variação do INPC-IBGE, tomando-se por mês
base para cálculo o da entrega das Propostas.
11.3. Deverão os softwares ser implantados nos equipamentos indicados pela Contratante, sendo
que as atividades se darão sempre em dias úteis, e, horário comercial de expediente da Administração.
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11.4. Os softwares serão recebidos e aceitos conforme a verificação de adequação dos mesmos às
especificações técnicas constantes deste Edital, e, ainda, da Proposta da Licitante vencedora.
13. DA FORMA DE PAGAMENTO
12.1. O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Nova Campina em até o 5º (quinto) dia
útil após a prestação dos serviços e a apresentação do Documento Fiscal, devidamente conferido e
liberado pelo setor responsável, mediante crédito em conta corrente da Contratada.
12.1.1. Sendo que no primeiro e no último mês de vigência contratual, os pagamentos serão
proporcionais aos dias efetivamente trabalhados pela contratante.
12.2. O vencimento do Documento fiscal dar-se-á somente após a atestação dos serviços pelo
Gestor Fiscal do Contrato, e não da emissão do mesmo.
12.3. Se forem constatados erros no Documento Fiscal, suspender-se-á o prazo de vencimento
previsto, voltando o mesmo a ser contado a partir da apresentação dos documentos corrigidos.
12.4. Deverá constar no documento fiscal o número da licitação – Pregão Presencial nº 031/2017;
Nº do Pedido de Compras, bem como nome do Banco, nº da Conta Corrente e Agencia bancária, da
empresa, sem os quais o pagamento ficará retido por falta de informações.
12.5. Para a liberação do pagamento, o licitante contratado deverá estar em situação regular
perante o F.G.T.S. e ao I.N.S.S. e não poderá estar inadimplente, em tributos de qualquer natureza,
com a Prefeitura Municipal de Nova Campina, independentemente de estes estarem ou não inscritos
em Dívida Ativa.
12.6. A situação regular perante o F.G.T.S. e ao I.N.S.S. deverá ser comprovada mediante
apresentação das Certidões Negativas juntamente com as notas fiscais para que seja processada a
Ordem de Pagamento.
12.7. A Prefeitura Municipal de Nova Campina reserva-se o direito de descontar do pagamento
devido à Licitante vencedora, os valores correspondentes às multas que eventualmente forem
aplicadas por descumprimento de cláusulas constantes neste Edital.
14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1. As despesas provenientes da presente Licitação serão cobertas com recursos disponíveis nas
dotações do orçamento vigente de 2017 e das dotações especificas do próximo exercício. A
duração, bem como os quantitativos deste contrato está adstrita aos créditos orçamentários:
13.1.1.
13.1.2.
13.1.3.
13.1.4.
13.1.5.

Despesa 811/3.3.90.39.11-10.301.1001.2039 – 02.15.01 Secret. Mun. Saúde
Despesa 1015/3.3.90.39.11-12.361.20072077 – 02.17.00 Secret. Mun. Educação
Despesa 695/3.3.90.39.11-15.452.5010.2190 – 02.18.00 Secret. Mun. De Agricultura
Despesa 852/3.3.90.39.11-08.244.4007.2152 – 02.19.00 Secret. Mun. De Assist. Social
Despesa 615/3.3.90.39.11-04.122.7001.2234–02.15.00Secret. Mun. De Administração

15. DAS SANÇÕES
14.1. Recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração da Prefeitura Municipal de Nova
Campina, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o as seguintes
penalidades:
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14.1.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou
14.1.2. Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo
fim.
14.2. O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, sem prejuízo do disposto no
parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará a contratada à
multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao
término do prazo estipulado, na seguinte proporção:
14.2.1. Multa de 10% (dez por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso; e
14.2.2. Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso até o 45º
(quadragésimo quinto) dia de atraso.
14.3. Parágrafo único – A partir do 46º (quadragésimo sexto) dia estará caracterizada a inexecução
total ou parcial da obrigação assumida, salvo disposição em contrário, em casos particulares, previstos
no edital ou contrato, sujeitando-se à aplicação da multa prevista no artigo quarto desta resolução.
14.4. Pela inexecução total ou parcial do serviço, poderá ser aplicada à contratada as seguintes
penalidades:
14.4.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou
14.4.2. Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.
14.5. As multas referidas neste Item não impedem a aplicação de outras sanções previstas nas leis
8.666/93 e 10.520/02.
14.6. Verificado que a obrigação não foi cumprida com atraso injustificado ou caracterizada a
inexecução parcial, o Município reterá, preventivamente, o valor da multa dos eventuais créditos que
a contratada tenha direito, até a decisão definitiva, assegurada a ampla defesa.
16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o
interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
15.2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a
serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.
15.3. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na
própria ata.
15.4. Todos os documentos de habilitação apresentados na sessão e as propostas serão rubricados
pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.
15.5. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das licitantes não selecionadas ou
desclassificadas ficarão imediatamente à disposição dos interessados após a sessão do Pregão, após a
celebração dos contratos os documentos não retirados serão fragmentados.
15.6. Com antecedência superior a 02 (dois) dias úteis anteriores da data fixada para recebimento
das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregão.
15.7. A petição deverá ser protocolizada pelo interessado na Seção de Protocolos da Prefeitura
Municipal de Nova Campina será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de
até 01 dia útil, anterior à data fixada para recebimento das propostas.
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15.8. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame.
15.9. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro ou Autoridade
Superior.
15.10. Informações ou esclarecimentos suplementares sobre este Edital poderá ser requerido por
escrito ao Departamento de Compras/Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Campina durante o
expediente normal das 8h30min às 16h30min, telefone (15) 3535-6100.
15.11. O Edital completo e anexos, estará disponível para consulta das Licitantes no endereço
eletrônico: www.novacampina.sp.gov.br, ou na Divisão de Compras/Licitações da Prefeitura Municipal
de Nova Campina; localizada na Av. Luiz Pastore, nº 240, Centro – Nova Campina/SP CEP 18.435-000.
15.12. Deverá o Licitante acompanhar o site do Município, todas as informações pertinentes,
alterações, suspensões, etc., serão veiculados no endereço eletrônico: www.novacampina.sp.gov.br.
15.13. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro da Comarca de Itapeva – São Paulo.
Nova Campina, 10 de setembro de 2017

_________________________________
JUCEMARA FORTES DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Edital Pregão Presencial 031/2017

Página 14 de 68

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA
Estado de São Paulo
CNPJ 60.123.072/0001-58

ANEXO I - Termo de Referência/Estimativa de Preços

PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2371/2017

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços com licenciamento,
instalação e manutenção de softwares administrativos, conforme as condições e
especificações constantes neste Termo de Referencia, pelo período de 12 meses.
Da Estimativa de Preços: Segue Abaixo planilha estimativa de Preços referente a implantação dos
Softwares e Mensalidades:

Descrição dos Serviços

Contratação de Serviços de Licenciamento,
Instalação e Manutenção de Softwares
Administrativos: Controle e Gerenciamento de
Informações e Dados da Saúde e Controle e
gerenciamento de Informações e Dados da
Frota Municipal

Da
Implantação e
Mensalidade

Unitário

Total

Implantação

R$6.166,00

R$6.166,00

Mensalidade

R$4.533,00

R$ 54.396,00

O valor Total Estimado (Implantação + 12 mensalidades é de:

R$ 60.562,00

ASPECTOS TECNOLÓGICOS DA SOLUÇÃO INTEGRADA

REQUISITOS TECNOLÓGICOS PARA OS SISTEMAS APLICATIVOS: Os Sistemas propostos
deverão ser desenvolvidos em linguagem visual (interface gráfica) e ser totalmente compatível
com qualquer Sistema Operacional Microsoft Windows, não sendo permitida emulação via
terminal. Protocolo TCP/IP - Protocolo de Controle de Transmissão/Protocolo Internet. Modelo
cliente/servidor para multiusuários. Os sistemas deverão ser modulares, ou seja, trabalharem
de forma independente uns dos outros. A eventual interrupção no licenciamento de um dos
sistemas não interferirá no funcionamento do outro.
REGRAS DE PERMISSÃO DE ACESSO EXIGIDAS PARA OS SISTEMAS APLICATIVOS: Os Sistemas
devem ser acessados com uma senha por usuário, sendo personalizadas para cada sistema em
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particular. O cadastramento de usuários deve estar vinculado a um grupo de usuário e o
acesso/permissão de cada grupo de usuário deve ser definida por tarefa (Menus e telas),
determinando a permissão para inclusão, alteração, exclusão ou consulta. O menu deve ser
personalizado através de tela de parametrização, diferenciado por sistema e estar organizado
por assunto. Suportar número de usuários ilimitados.

REGRAS DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURANÇA DOS SISTEMAS: As regras de administração e
segurança do sistema têm por objetivo permitir o gerenciamento dos módulos do sistema, a
partir do responsável pelo CPD, com possibilidade de controle de usuários, backups, diretório
de atualização e dados cadastrais da entidade. Devendo obrigatoriamente realizar as seguintes
rotinas: Possuir ferramenta para atualização automática dos sistemas instalados nas estações
de trabalho, com a previsão de manter sempre atualizados os arquivos executáveis, as figuras
e os padrões de exibição para atender características específicas dos sistemas. As atualizações
deverão ocorrer sem a necessidade de intervenção dos usuários, por controle automatizado
de comparação com as versões disponibilizadas no servidor de aplicativos.

REQUISITOS TÉCNICOS DO BANCO DE DADOS E DOS SISTEMAS: O banco de dados e os
sistemas propostos deverão possuir os seguintes requisitos técnicos, devendo utilizar-se de:
Banco de dados relacional, que permita acesso nativo (não poderá ser padrão ODBC) a partir
de seus aplicativos, e que utilize linguagem para acesso aos dados no padrão utilizado pelo
órgão, com backup pelo próprio servidor do banco. Possuir integridade transacional nas
operações efetuadas sobre a base de dados. Oferecer ao usuário acesso de leitura às tabelas
do banco de dados, permitindo que esse possa utilizá-las para geração de suas próprias
consultas e relatórios através de outras ferramentas. Integridade referencial implementada no
próprio banco de dados. Possibilidade de Log de auditoria das operações efetuadas por
usuário (alterações, inclusões, exclusões e consulta);
Os sistemas devem possuir interface gráfica, com apresentação de menus pulldown e que os
itens do menu selecionado sejam apresentados na lateral da tela numa grade para facilitar o
trabalho do usuário; Linguagem compilada; Possibilidade de uso do sistema via acesso remoto;
Relatórios com a possibilidade de parametrização da impressão do cabeçalho personalizado da
Administração; Segurança de acesso aos dados implementados pelo aplicativo e não banco,
dispensando o uso de ferramentas do banco para controle de acesso; Possuir ferramenta de
geração e restauração de backups; Possuir ferramenta de alteração de senha pelo usuário sem
interferência do CPD, dentro do seu modulo específico de trabalho; Possibilidade de inclusão
de mais de um usuário administrador do sistema; Possibilidade de bloquear a senha de um
usuário pelo administrador do sistema; Possuir registro de operações no sistema por usuário,
por operação, por palavra chave, com possibilidade de impressão de relatório por período;
Arquitetura cliente /servidor em duas camadas (Two-tiers); Ser multiusuário para permitir que
cada departamento/usuário atualize ou consulte os processos sob sua responsabilidade,
podendo mais de um usuário trabalhar, simultaneamente, assegurando total integridade dos
dados. Não poderão apresentar limitação quanto ao número de usuários simultâneos;
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Possibilidade da emissão de relatórios com opção de campos para assinatura no final,
definidos pelo usuário; Possibilidade de geração de todos os relatórios em impressora e em
tela; Sistemas desenvolvidos em ferramentas que mantenham os programas no banco de
dados, facilitando a atualização e controle de versões dos sistemas.

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO INTEGRADA

SISTEMA DE SAÚDE

Objetivo: Na área de Saúde a solução deverá permitir o controle e lançamento de procedimentos
ambulatoriais, controle de agendamento de veículos, controle de agendamento de consultas médicas
com envio de sms para os pacientes, controle de agendamento de exames, controle de agendamento
de guias de encaminhamento, agendamento de consultas odontológicas, controle de tratamentos
odontológicos com odontograma, controle de estoque de medicamentos, insumos e materiais
hospitalares com integração com o Hórus (Sistema Nacional da Assistência Farmacêutica) e
dispensação de medicamentos para pacientes, controle e acompanhamento de carteira de vacinas,
controle e acompanhamento de atendimentos nas unidades de saúde (Ouvidoria), controle e
acompanhamento de projetos sociais, integração com BPA Magnético, integração com E-SUS AB
(geração das fichas para o programa E-SUS já atendendo à PEC 21).

Cadastros:
Objetivo: Controlar o registro das informações necessárias para movimentação dos processos na área
de Saúde.

Cadastro de Pessoas:
Permitir o cadastramento e controle de pessoas, com informações como: data de nascimento, nome,
sexo, nome do pai e mãe, RG, CPF, estado civil, raça, profissão, local de trabalho, carteira de trabalho,
ocupação, renda mensal, nacionalidade, naturalidade, cartão C.N.S., endereço completo, título de
eleitor, certidão de nascimento, nível escolar, situação conjugal, necessidades especiais, religião,
identificar se é cidadão (pessoa residente no município) ou cliente (não residente no município);

Permitir a importação de foto ou integração direta (sem softwares alternativos) com webcam para
identificação da pessoa;

Permitir o cadastramento de vários telefones para a mesma pessoa, sendo celular, residencial,
comercial e outros para localizá-la;

Permitir cadastrar e alterar o Número do Prontuário;
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Permitir visualizar no Cadastro da Pessoa, Data, Hora, Unidade e Profissional dos Atendimentos
Médicos, Vacinas Aplicadas, Ficha de Cadastro Individual e Cadastro Domiciliar do e-SUS,
Agendamento de Exames, Agendamentos de Consultas, Agendamentos de Veículos, Agendamento de
Guias, Agendamento de Odontologia, Projetos e Visitas da Assistência Social;

Permitir informar a Data do Óbito da Pessoa, com as seguintes informações: Data do Óbito, Cartório,
Número da Certidão de Óbito, Causa da Morte através do CID e Campo de Observação;

Permitir o Acesso ao Histórico de Mudanças de Imóveis da Pessoa;

Gerar Log para Controle do Cadastro de Pessoas com Data e Nome do Usuário e o Tipo de Ocorrência,
com Visualização em Histórico;

Cadastro de Imóveis:
Objetivo: Efetuar o Controle cadastral de imóveis para o endereço do cadastro de Pessoas;

Permitir o cadastramento de Bairro, com as seguintes informações: Descrição do Bairro e a Localização
(Interna ou Externa);

Permitir o cadastramento de Logradouro, com as seguintes informações: Descrição do Logradouro,
Tipo de Logradouro e Localização (Interna ou Externa);

Permitir o cadastramento de Imóveis, com as seguintes informações: Descrição do Bairro, Descrição do
Logradouro, Tipo do Imóvel, Proprietário (Urbano, Rural, Comercial), Número do Imóvel,
Complemento, CEP;

Cartão de Identificação:
Objetivo: Efetuar o controle cadastral dos cartões solicitados para o cidadão;

Permitir o Controle, Solicitação e Impressão do Cartão de Identificação, através do próprio sistema
com dados cadastrais como: Data de Solicitação, Nome do Solicitante, Data de Previsão de
Entrega, Número da Via Solicitada, Data da Montagem, Nome do Montador, Data da Entrega e
Nome do entregador, imprimindo os dados cadastrais no cartão como: Nome da Pessoa,
Código de Barras
Identificador e Data de Nascimento;

Cadastros da Saúde:
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Permitir o cadastramento das Unidades de Saúde, com as seguintes informações: Descrição,
Secretaria, Endereço, CNPJ, CNES, Telefone e email;
Permitir o cadastramento de Motivos de Cancelamentos, com as seguintes informações: Descrição do
Motivo de Cancelamento e campo de Observação;
Permitir o cadastramento de Competências, com as seguintes informações: Descrição da Competência,
Data Inicial e Final da Competência, Mês e Ano da Competência;
Permitir o cadastramento de Convênios, com seguintes informações: Descrição do Convênio,
Endereço, Bairro, Cidade, Telefone e Fax, Valor da CH (Convenio Hospitalar);
Permitir o cadastramento de Especialidades, com as seguintes informações: Código e Descrição da
Especialidade, permitindo vincular as Unidades que realizam os atendimentos referentes a essa
Especialidade;
Permitir o cadastramento de Exames, com as seguintes informações: Descrição do Exame,
Procedimento e Laudo do Exame;
Permitir o cadastramento de Feriados, com as seguintes informações: Mês, Dia e Descrição do Feriado;
Permitir o cadastramento de Laudos de Raio X, com as seguintes informações: Nome do Paciente,
Matrícula, Data, Idade, Exame, Médico Solicitante, Médico Encaminhado, CID, Tipo de Exame (Normal
ou Alterações), Descrição do Laudo do Exame;
Permitir o cadastramento de Profissionais, com seguintes informações: Nome do Profissional,
Endereço, Bairro, Cidade, Estado, CEP, CPF, RG, Órgão Emissor do RG, Estado Emissor do RG, Data de
Emissão do RG, Telefone Residencial, Telefone Comercial, Telefone Celular, Data de Nascimento, Sexo,
Nome da Mãe, Cidade e Estado da Naturalidade, Nacionalidade (País e Data de Entrada no Brasil),
Ocupação, Escolaridade, Número do Conselho Regional, Órgão Emissor e Estado do Conselho Regional,
Número do CNS (Cartão SUS), Unidades de Atendimento, Especialidades do Profissional, CBO e
Procedimento do Atendimento, de acordo com a Tabela Unificada S.U.S.;
Permitir o cadastramento de Necessidades Especiais, com as seguintes informações: Descrição e
Observação;
Permitir o cadastramento de Tipos de Atendimento com as seguintes informações: Código e Descrição
do Atendimento e Observações, com as opções de Atendimento: Ambulatorial, Internações e Centro
de Saúde;
Permitir o cadastramento de Vacinas, com as seguintes informações: Descrição e Validade (anos);

Agendamento de Consultas:
Objetivo: Controlar as vagas e horários disponíveis de consultas das Unidades de Saúde por
Profissionais e Especialidades;
Permitir efetuar o Agendamento e Controle por Vagas e Horários de Consultas, divididas por Unidade
de Saúde, Especialidade e Profissional, com Geração de Histórico das Vagas Agendadas para o Paciente
e envio de sms;
Permitir gerar as Agendas de Consultas do Profissional por período determinado, com opções de
Bloqueio e Liberação de vagas por período, histórico do motivo de Bloqueios e Liberações;
Permitir exigir a senha do Usuário no Agendamento da Consulta;
Bloquear o Agendamento de Consultas com data anterior à data vigente;
Anexo do Edital Pregão Presencial 031/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA
Estado de São Paulo
CNPJ 60.123.072/0001-58

Permitir Ativar/Inativar o Cadastro do Profissional, para não ser utilizado nos Agendamentos de
Consultas;
Agendamento de Exames:
Objetivo: Controlar as vagas e horários disponíveis de exames das Unidades de Saúde por Exame e
Profissionais;
Permitir efetuar o Agendamento e Controle por Vagas e Horários de Exames, divididas por Unidades
de Saúde por Exame e Profissionais, com Geração de Histórico das Vagas Agendadas para o Paciente;
Permitir gerar as Agendas de Exames por Período determinado, com opções de Bloqueio e Liberação
de Vagas por Período, Histórico do motivo de Bloqueios e Liberações;
Permitir exigir a senha do Usuário no Agendamento de Exame;
Bloquear o Agendamento de Exames com data anterior à data vigente;
Permitir Ativar/Inativar o Cadastro do Profissional, para não ser utilizado nos Agendamentos de
Exames;

Agendamento de Guias de Especialidades:
Objetivo: Controlar o agendamento de guias de consultas e especialidades externas, gerando histórico
das guias por paciente, com relatórios das guias cadastradas e agendadas;
Permitir o cadastramento de quantidade de Vagas por Especialidades e por Competência;
Permitir cadastrar a Guia de Especialidade com os dados do nome do Paciente, Endereço, Telefone,
Data da Guia, Hora, Data e Hora da Inclusão da Guia, Médico Solicitante, Especialidade, Unidade da
Saúde Solicitante, Setor Cadastrador, Status da Guia (Prioridade, Urgência, Comum e ou Retorno),
Orientações Médicas, Observações, Histórico e Quadro Clínico, Resultado dos Exames, Hipótese
Diagnóstica e Tratamento Prévio;

Efetuar Bloqueio para o cadastramento de Guias da mesma Especialidade que já constem para o
Paciente a qual ainda não está agendada, otimizando o Controle das Vagas ofertadas por
Especialidade;

Permitir o Agendamento da guia de Especialidade, com os Dados da Unidade de Saúde Encaminhada,
Médico Encaminhado, Data e Hora Agendada, Vaga e Competência utilizada;

Permitir Excluir a Guia do Paciente informando o Motivo e Observação da Exclusão;

Permitir Visualizar o Histórico das Guias de Especialidades cadastradas e Agendadas por Paciente,
contendo as seguintes informações: Número da Guia, Prioridade, Data da Guia, Unidade e Médico
Solicitante, Especialidade, Unidade e Médico Encaminhado e Data e Hora de Agendamento;

Agendamento de Veículos:
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Objetivo: Controlar o agendamento de veículos, com relatórios para confirmação de presença de
pessoas;
Permitir o cadastramento de Veículos da Saúde, com as seguintes informações: Descrição do Veículo,
Placa, Tipo de Combustível utilizado, Responsável pelo Veículo, Secretaria, Quantidades de Assentos
disponíveis para os agendamentos;
Permitir o cadastramento do Destino, com as seguintes informações: Descrição, Endereço Completo,
Telefone, Distância, Quilometragem e Pessoa para contato;

Permitir o cadastramento de Ponto de Coleta dos Veículos, contendo a seguinte informação:
Descrição;

Permitir o Agendamento por Veículo, Dia da Viagem, Motorista, Hora de Saída do Veículo Vaga por
Paciente, Destino do Paciente, Ponto de Coleta do Paciente, informando se utiliza Vale Alimentação,
gerando Histórico da Viagem agendada para o Paciente;

Permitir inclusão do acompanhante do Paciente na viagem;

Permitir a Confirmação da Presença do Paciente e para Histórico das Viagens e Veículos Agendados;

Atendimento Ambulatorial:
Objetivo: Controlar o Movimento de Atendimentos Médicos e de Enfermagem, Aplicações de Vacinas
e Teste do Pezinho;

Permitir o registro do Atendimento para os Pacientes, com Lançamento de dados em Histórico,
informando o Paciente, Número de Prontuário, Data e Hora do Atendimento, Tipo de Atendimento,
Tipo de Ficha (Ambulatorial, Enfermagem, Odontológica), permitindo selecionar o Profissional do
Atendimento através de sua Descrição (nome), Procedimento, Especialidade e CBO;

Permitir o Registro do Atendimento de Enfermagem para os Pacientes, com lançamento de dados em
Histórico, informando o Paciente, Data e Hora do Atendimento, resultados de Temperatura, Altura,
Peso, Perímetro Torácico, Perímetro Cefálico, Perímetro Abdominal, Dextro, Pressão Arterial, Pulso,
Frequência Cardíaca, Frequência Respiratória, Saturação %, Alergia, Profissional, CBO, Especialidade,
Procedimento, Quantidade, CID, de acordo com a Tabela Unificada S.U.S.;

Efetuar Bloqueios nos Procedimentos conforme a Tabela Unificada SUS;

Permitir o Registro de Aplicações de Vacinas por Paciente, com dados do Profissional, Especialidade,
Vacina, Data de Agendamento, Data de Aplicação, Data da Próxima Aplicação (dose), Lote e Data da
Validade da Vacina;
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Permitir o Registro do Teste do Pezinho por Paciente, com dados do Número do Exame, Lote, Método
e Resultado do Exame, Data da Coleta da Amostra e Data de Emissão do Resultado;

Permitir o Registro de Declaração de Comparecimento para Consultas Médicas;

Permitir o Registro de Atestado para Consultas Médicas;

Permitir Ativar/Inativar o Cadastro do Profissional, para não ser utilizado nos Atendimentos e
Procedimentos;

Atendimento e-SUS:
Objetivo: Efetuar o lançamento e controle dos atendimentos efetuados em conformidade com as
Fichas CDS do e-SUS e PEC versão 2.1.11
Permitir o cadastramento e controle da Ficha de Cadastro Individual;

Permitir o cadastramento e controle da Ficha de Cadastro Domiciliar;

Permitir o cadastramento e controle da Ficha de Atendimento Individual;

Permitir o cadastramento e controle da Ficha de Atendimento Odontológico Individual;

Permitir o cadastramento e controle da Ficha de Atividade Coletiva;

Permitir o cadastramento e controle da Ficha de Procedimentos;

Permitir o cadastramento e controle da Ficha de Visita Domiciliar;

Integração e-SUS:
Objetivo: Efetuar a geração dos arquivos das Fichas do e-SUS e PEC versão 2.1.11 (Thirft RAS e
Cidadão)
Permitir gerar o arquivo das Fichas de Atendimentos e Cadastrados por Competência e Unidade de
Atendimento;
Permitir gerar o arquivo do Cidadão por Competência;

Farmácias e Almoxarifado:
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Objetivo: Efetuar o controle de Materiais Hospitalares, Insumos, Produtos de Limpeza e Produtos para
o Almoxarifado. Controle de Medicamentos doados a pacientes, por Local de Estoque, com relatórios
gerenciais de movimentações dos estoques;
Permitir o cadastramento e controle de acesso por usuário no Local de Estoque, com as seguintes
informações: Descrição, Responsável pelo Local, Secretaria e Unidade da Saúde;

Permitir o cadastramento de Fornecedores de Medicamentos, Materiais Hospitalares, Insumos,
Produtos de Limpeza e Produtos, com dados cadastrais como: CNPJ, Inscrição Estadual, Razão Social,
Nome Fantasia, Endereço, Contato e Endereço Eletrônico;

Permitir o cadastramento de Grupos por Tipo de Item que participa (Medicamentos, Materiais
Hospitalares, Insumos, Produtos de Limpeza e Produtos), com as seguintes informações: Descrição e
Campo de Observações;

Permitir o cadastramento de Subgrupos, com as seguintes informações: Descrição e Grupo que
pertence;

Permitir o cadastramento dos Tipos de Psicotrópicos, com a seguinte informação: Descrição;

Permitir o cadastramento de Tipos, por Tipo de Item que participa (Medicamentos, Materiais
Hospitalares, Insumos, Produtos de Limpeza e Produtos), com as seguintes informações: Descrição e
Campo de Observações;

Permitir o cadastramento de Medicamentos, Materiais Hospitalares, Insumos, Produtos de Limpeza e
Produtos, com as seguintes informações: Descrição, Grupo, Subgrupo, Tipo, Unidade, Via de Uso, Ativo
e Composição;

Permitir a movimentação de Entrada e Saída de Medicamentos, Materiais Hospitalares, Insumos,
Produtos de Limpeza e Produtos com Lote e Validade através de lançamentos de documentos por
Notas Fiscais, com as seguintes informações: Tipo de Movimentação (Entrada ou Saída), Número da
Nota Fiscal, Data de Emissão e Movimentação, Natureza da Operação, Fornecedor, Tipo de Movimento
Qualifar-SUS, Valor Bruto, Desconto e Valor total da Nota Fiscal, permitindo incluir todos os Itens da
Nota Fiscal em uma única operação.

Permitir a movimentação de Entrada e Saída Medicamentos, Materiais Hospitalares, Insumos,
Produtos de Limpeza e Produtos com Lote e Validade através de lançamentos de documentos por
Requisições, com as seguintes informações: Tipo de Movimentação (Entrada, Saída ou Perda), Número
do Documento, Data da Movimentação, Usuário Solicitante, Tipo de Movimento Qualifar-SUS,
permitindo incluir todos os itens da Requisição em uma única operação.
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Permitir a movimentação de Entrada e Saída de Medicamentos, Materiais Hospitalares, Insumos,
Produtos de Limpeza e Produtos com Lote e Validade através de transferências entre Locais de
Estoque, com as seguintes informações: Unidade de Origem, Unidade de Destino, Usuário Solicitante,
Tipo de Movimento Qualifar-SUS, Data da Inclusão e Data da Baixa, permitindo incluir todos os itens
da Transferência em uma única operação;

Permitir a movimentação de Entrada de Medicamentos, Materiais Hospitalares, Insumos, Produtos de
Limpeza e Produtos com Lote e Validade através de Inventário Inicial, Tipo de Movimento QualifarSUS, permitindo incluir todos os itens com os Saldos reais e atualização em uma única operação;

Permitir o Cadastramento e Controle de Medicamentos doados por Paciente, com geração de
Histórico, Bloqueio de Medicamento já doado mediante Posologia, com os dados de Lote, Validade e
Código de Barras;

Permitir a utilização de Leitor de Código de Barras nas Movimentações de Estoque;

Entrega de Medicamentos:
Objetivo: Efetuar o Controle de Receitas de Medicamentos que serão entregues no domicílio do
Paciente, gerando Etiquetas para Identificação e Relatório de Entregas;
Permitir o Cadastramento e Controle de Medicamentos doados por Paciente, com geração de
Histórico, Bloqueio de Medicamento já doado mediante Posologia, com os dados de Lote, Validade e
Código de Barras e marcação de Receita para Entrega;

Permitir Gerar Etiquetas para Identificação das Receitas dos medicamentos a serem entregues em
Domicilio, por período, com a Descrição da Farmácia, Nome do Paciente, Número da Receita Eletrônica
e Endereço do Paciente;

Permitir informar a Data da Entrega da Receita e Medicamentos dentro de um período, com a
visualização do Número da Receita Eletrônica, Data da Receita, Nome do Paciente, Medicamentos,
Quantidade, Lote e Validade;

Permitir visualizar a Data de Entrega da Receita e Medicamentos dentro de um período, com o
Número da Receita Eletrônica, Data da Receita, Nome do Paciente, Medicamentos, Quantidade, Lote e
Validade;

Permitir gerar Relatório para Entrega de Receitas, com as informações da Descrição da Farmácia,
Nome do Paciente, Data e Número da Receita Eletrônica, Endereço do Paciente, Descrição dos
Medicamentos e Quantidade, nome do Responsável , campos para Assinatura e Data de Recebimento,
podendo ser emitido por Período e Ordem de Bairro e Beneficiários, ou Bairro e Logradouro, ou
somente Bairro;
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Webservice Qualifar-SUS
Permitir integração com o Webservice do Qualifar-SUS, gerando e efetuando a transmissão de
arquivos XML com a informações necessárias referentes à entradas, saídas e dispensações dos
medicamentos aos pacientes nas Unidades Farmacêuticas, dispensado o uso do HÓRUS;

Farmácia de Manipulação:
Objetivo: Efetuar o Controle de Receitas de Medicamentos Manipulados, gerando Histórico da
Dispensação e Etiquetas de Identificação dos frascos dos Medicamentos;
Permitir o cadastramento de acesso por usuário no Local de Estoque, com as seguintes informações:
Nome da Farmácia, Farmacêutico Responsável, CRF, Secretaria e Unidade;

Permitir o cadastramento de Posologias, com a seguinte informação: Descrição;

Permitir o cadastramento de Tipos de Matérias Primas, com as seguintes informações: Descrição,
Quantidade do Estoque Mínimo e Estoque;

Permitir o cadastramento dos Medicamentos com as seguintes informações: Descrição, Quantidade
por Lote, Validade em Dias e Matérias Primas necessárias;

Permitir a Produção de Lote de Medicamentos gerando automaticamente o Número do Lote, a
Validade conforme os dias informados, quantidade e Farmacêutico Responsável;

Permitir a Movimentação de Perda de Medicamentos, por Medicamento, Lote, Quantidade, Data da
Perda e Observações;

Permitir o cadastramento e controle de Receitas de Medicamentos doados por Paciente, com geração
de Histórico, informando o Médico Responsável, Medicamento Manipulado, Posologia, Lote e
Quantidade;

Permitir a Entrega da Receita Manipulada gerando a Etiqueta para Identificação dos Recipientes,
gerando o Histórico da Movimentação do Medicamento Manipulado;

Processo de Medicamentos de Alto Custo:
Objetivo: Efetuar o Controle do período de Tratamento e Emissão de Laudo de Solicitação de Alto
Custo, com Relatórios Gerenciais dos cadastros efetuados;
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Permitir o cadastramento e controle do Processo de Alto Custo contendo as seguintes informações:
Data da Solicitação, Tipo de Processo (Novo ou Renovação) Paciente, Unidade Solicitante, Médico
Solicitante, Especialidade, Responsável pelo Preenchimento, Período do Tratamento, Peso, Altura,
Hemofilia, Inibidor, Diagnóstico, Anamnese, Alterações Laboratoriais, Tratamentos Prévios,
Tratamento de Glaucoma, Medicamentos Solicitados (Tabela SUS), CID Primário e Secundário,
Quantidade para o 1, 2 e 3 meses do Tratamento e Posologia;

Odontologia:
Objetivo: Controlar o Agendamento e Tratamento Dentário dos Pacientes, possibilitando inclusão de
imagens para identificação do Paciente e do Tratamento;

Permitir o cadastramento das Tonalidades dos Dentes, com a seguinte informação: Descrição;

Permitir o cadastramento das Cores dos Dentes, com a seguinte informação: Descrição;

Permitir o cadastramento das Faces dos Dentes, com as seguintes informações: Descrição e a Posição
(Frente, Direita, Esquerda, Central e Traz);

Permitir o cadastramento dos Tipos de Dentes, com a seguinte informação: Descrição;

Permitir o cadastramento dos Dentes, com as seguintes informações: Descrição, Tipo de Dente, suas
Faces e Imagem utilizada no Quadrante do Odontograma;

Permitir o cadastramento do Odontograma, com as seguintes informações: Descrição, Quadrante,
Dente e a Posição;

Permitir o cadastramento e movimentação do Tratamento Dentário com a Descrição do Paciente, Data
de Início, Data de Término, Data de Cancelamento, Cor dos Dentes, Formas dos Dentes, Tonalidades,
Pressão Arterial, Tempo de Coagulação Sanguínea, Tempo de Sangramento, Descrição da Sensibilidade
a Anestesia, Descrição da Sensibilidade a Antibióticos e Anotações Gerais;

Permitir informar o Odontograma no Tratamento Dentário, identificando os dentes e suas faces por
quadrante, com Tratamentos Pendentes e Efetuados;

Identificar o Paciente no Tratamento Dentário através de Imagem Digital;

Permitir efetuar o acompanhamento do Tratamento Dentário com imagens digitais, informando a
descrição da Imagem e Observações, podendo ser importada ou capturada através de câmera digital
(webcam);
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Permitir o Agendamento de Consultas Odontológicas para o Tratamento Dentário, por Unidade de
Saúde e Profissional;

Triagem de Atendimentos (para Unidades de Pronto Atendimento):
Objetivo: Efetuar a Triagem e Escala (Classificação) de Manchester para Atendimentos dos Pacientes.

Tabela de Escala (Classificação) de Manchester a ser utilizada:
GRAU DE PRIORIDADE

COR

Emergente

Vermelho

Muito urgente

Laranja

Urgente

Amarelo

Pouco urgente

Verde

Não urgente

Azul

Permitir informar (Sim/Não) se o Paciente possui Tosse, o tipo de Condução que efetuou o Socorro
(Própria, Samu/Bombeiros, Polícia/Viaturas, Ambulância 192), o Nome do Acompanhante e a Placa da
Viatura, com a Classificação de Manchester automática como azul no momento da geração da FAA do
Paciente pela recepção;
Permitir cadastrar o Procedimento Automático para a Triagem por Unidade de Atendimento,
Profissional, CBO, Procedimento (Tabela Unificada SUS) e Quantidade;

Permitir efetuar a Triagem de Atendimento por Período, com a visualização do Número da FAA, Data
do Atendimento, Nome do Paciente, Data de Atendimento, podendo alterar a Classificação de
Manchester, o Profissional e lançar os Procedimentos Automáticos, e os resultados de Temperatura,
Altura, Peso, Perímetro Torácico, Perímetro Cefálico, Perímetro Abdominal, Dextro, Pressão Arterial,
Pulso, Frequência Cardíaca, Frequência Respiratória, Saturação %, Alergia e Observações;

Permitir ao término da Triagem imprimir uma nova FAA com os dados do lançamento da Enfermagem;

Após o Atendimento do Paciente pelo sistema do Médico, permitir na Tela de Triagem a Impressão por
seleção da Guia de Encaminhamento, Encaminhamento Local, Ficha de Atendimento Ambulatorial
(FAA), Receitas, SADT, Declaração, Atestado, Procedimento APAC;
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Médico:
Objetivo: Efetuar os Atendimentos dos Pacientes com a visualização das Consultas e Procedimentos
Anteriores e geração do Prontuário Eletrônico;
Liberar o acesso somente para o Profissional da Área com Login e Senha;
Trazer os Pacientes a serem Atendidos pelo Profissional por Ordem de Chegada, caso seja Unidade de
Pronto Atendimento que utilize a Triagem, trazer também pela ordem da Escala (Classificação) de
Manchester;

Permitir visualizar o Histórico de Atendimentos do Paciente, com os dados, Descrição do Exame
Clínico, Diagnóstico, Conduta a ser Seguida, C.I.D. Principal e Secundário;

Permitir o Profissional informar a Descrição do Exame Clínico, Diagnóstico, Conduta a ser Seguida,
C.I.D. Principal e Secundário;

Permitir cadastrar e emitir Guias de Exames Complementares SADT, contendo as seguintes
informações: Descrição e Número do CNES da Unidade Requisitante, Nome do Paciente, Idade,
Número do RG e CPF do Paciente, Data de Nascimento, Sexo, Cor, Nome da Mãe e do Pai, Endereço do
Paciente, Data de Solicitação, Descrição e Código do Procedimento Solicitado, Nome e CRM do Médico
Solicitante;

Permitir informar Dados Específicos para as Especialidades Básicas (Pediatria, Ginecologia e Clínico
Geral);

Permitir cadastrar e Emitir guias de Encaminhamentos contendo as seguintes informações: Descrição e
CNES da Unidade Solicitante, CNS do Paciente, Número de Matrícula, Nome do Paciente, Sexo, Data de
Nascimento, Idade, Número do RG e CPF do Paciente, Naturalidade, Nome do Pai e Mãe, Endereço do
Paciente, Telefone, Descrição da História Pregressa e Quadro Clínico, Diagnóstico ou Hipótese
Diagnóstica e Exames Realizados;

Permitir cadastrar e emitir guias de Laudo para Solicitação/Autorização de Procedimento Ambulatorial
contendo as seguintes informações: Descrição e CNES da Unidade Solicitante, Nome do Paciente,
Número do Prontuário, CNS do Paciente, Data de Nascimento, Sexo, Raça, Nome da Mãe, Telefone de
Contato, Nome do Responsável, Telefone de Contato do Responsável, Endereço Completo do Paciente,
Código, Descrição e Quantidade do Procedimento Solicitado (Principal), Código, Descrição e
Quantidade do Procedimento Solicitado (Secundário), Código e Descrição do CID Principal, Código do
CID Secundário, Código do CID Causas Associadas, Nome e Documento (CPF ou CNS) do Profissional
Solicitante e Data da Solicitação;

Permitir prescrever os Medicamentos da Rede Municipal efetuando a busca do saldo em Estoque da
Farmácia Central, informando a Quantidade Prescrita, Tipo de Posologia, Orientação do uso e se é
Controle Especial (Sim/Não);
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Permitir prescrever Medicamentos que não constam na Rede Municipal, informando a Unidade,
Quantidade Prescrita, Tipo de Posologia, Orientação de uso e se é Controle Especial (Sim/Não);

Permitir efetuar o lançamento de Procedimentos com o cruzamento da Tabela Unificada SUS;

Permitir efetuar o Lançamento de Procedimentos Adicionais sem vínculo com a Tabela Unificada SUS,
com a Descrição e Custo;

Permitir cadastrar e emitir Declaração de Comparecimento;

Permitir cadastrar e emitir Atestado Médico;

Permitir cadastrar e emitir Guia de Encaminhamento Local;

Permitir visualizar os Atendimentos de Enfermagem;

Permitir visualizar a Carteira de Vacinas;

Permitir visualizar os Medicamentos doados através das Unidades de Saúde;

Emitir ao Finalizar os Atendimentos os seguintes impressos com os dados da consulta: Ficha de
Atendimento Ambulatorial (FAA), Pedidos de Exames (SADT), Guias de Encaminhamentos e Receitas;

Receita Avulsa:
Permitir prescrever Receitas Avulsas, contendo as seguintes informações: Descrição da Unidade de
Saúde, Profissional, Paciente, Medicamentos da Rede Municipal efetuando a busca do saldo em
Estoque da Farmácia Central, informando a Quantidade Prescrita, Tipo e Posologia e se é Controle
Especial (Sim/Não);

Emitir o Receituário ao término do atendimento, contendo as seguintes informações: Data da Receita,
Nome do Paciente, Prontuário, RG, CPF, Endereço, Medicamento, Quantidade, Tipo e Posologia,
Identificação (Nome e CRM) e Assinatura do Profissional;

Faturamento:
Objetivo: Integração (on-line) do faturamento com BPA Magnético e integração com E-SUS AB,
geração das fichas para o programa E-SUS já atendendo a PEC 21.
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Permitir o cadastramento de Procedimentos S.U.S. com informações como: Código, Nome, Grupo,
Subgrupo, Tipo de Financiamento, Complexidade, Quantidade Máxima, Valor, Autorização, Idade
inicial e Idade final;

Permitir o cadastramento do Órgão de Destino, com as seguintes informações: Descrição e Tipo do
Órgão (Estadual ou Municipal);

Permitir o cadastramento do Órgão Responsável pelo BPA Magnético, com as seguintes informações:
Descrição, SIGLA, CNPJ, Cidade e Estado, para Geração e Exportação direta do Faturamento para o
Programa BPA Magnético;

Permitir a Importação da Tabela Unificada SUS e suas Validações (tabelas secundárias) que são, Idade,
Tipo de Registro, Complexidade, CBO do Profissional, Código de Origem, CID e Serviço/Classificação;

Permitir ao lançar um Procedimento S.U.S. efetuar as Validações necessárias para não gerar erro na
exportação para o BPA Magnético;
Permitir informar o Horário de Término do Atendimento na conferência das Consultas Lançadas para
fechamento do Faturamento;

Permitir efetuar o Lançamento de Procedimentos como BPA-I para a Unidade de Centro de
Especialidade Odontológica que efetue atendimento a Pacientes que possuem Necessidade Especial
conforme regra estabelecida na Portaria 911 de 29 de agosto de 2012;

Gerar o Fechamento e Exportação direta (on-line) para o Programa BPA Magnético por Competência e
Unidade Municipal, em conformidade com a Portaria 257 de 12 de março de 2013, sem o uso de
arquivos texto deixando assim a Importação mais segura;

Permitir efetuar o Lançamento das Fichas de “Cadastro Individual”, “Cadastro Domiciliar”, “Visita
Domiciliar”, “Atividade Coletiva”, “Procedimentos”, “Atendimento Individual”, “Atendimento
Odontológico”.

Gerar a Exportação das Fichas para o programa E-SUS (PEC 21) com relatórios de inconsistências
permitindo que as fichas sejam corrigidas antes do envio.

Procedimentos Particulares:
Objetivo: Controlar o Movimento de Procedimentos Médicos de Enfermagem como particulares que
não geram Faturamento S.U.S.;
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Permitir o cadastramento de Código e Descrição de Procedimentos Particulares, não relacionados na
Tabela Unificada S.U.S. com as seguintes informações: Descrição do Procedimento, Código do
Procedimento, Valor do Procedimento e Percentual de Valor;
Permitir o registro dos Procedimentos Médicos e de Enfermagem por Paciente, com lançamento de
dados em Histórico, por Profissional, CBO, Data e Hora do Atendimento, Unidade Municipal,
Procedimento Particular, Quantidade, resultados de Temperatura, Altura, Peso, Perímetro Torácico,
Perímetro Cefálico, Perímetro Abdominal, Dextro, Pressão Arterial, Pulso, Frequência Cardíaca,
Frequência Respiratória, Saturação %, Alergia e Observações;

Portal Web:
Objetivo: Desenvolvimento do Portal devendo possuir todas as suas funcionalidades em Ambiente
Web (internet), via browser (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, etc.) com planejamento,
arquitetura de informação, gerenciamento de conteúdo e concepção gráfica, atualização de
informações do Sistema de Saúde.
Formato das Informações e automação: As informações deverão ser obrigatoriamente de livre acesso
e consulta pública, sem a necessidade de cadastramento de usuários e ou senhas, em formato de tela
de consulta interativa para os consulentes.
Todos os campos e formas de consultas poderão ser aumentados e ou suprimidos a qualquer
momento através de solicitação à contratada.
As informações disponibilizadas e forma de carga serão de responsabilidade da empresa contratada e
não deverão envolver qualquer ação dos funcionários da entidade, devendo a mesma ser de forma
automática.
As informações e consultas devem conter no mínimo:
Atendimentos Realizados:
Para Consulta/Pesquisa: Disponibilização de consulta por período, unidade de saúde e especialidade
podendo este ser escolhido qualquer destes itens como filtro para as consultas/pesquisa;
Para Demonstração das Informações: Demonstrar a Data do Atendimento, Nome da Unidade de
Saúde, Endereço Completo da Unidade de Saúde, Especialidade do Atendimento, Profissional
Responsável e quantidade de Atendimentos realizados; Gerar Gráficos Estatísticos de Quantidade de
Atendimentos por Unidades de Saúde e Especialidades; Gerar Mapa das Localizações das Unidades.
Doação de Medicamentos:
Para Consulta/Pesquisa: Disponibilização de consulta por período, e Farmácia podendo este ser
escolhido qualquer destes itens como filtro para as consultas/pesquisa;
Para Demonstração das Informações: Demonstrar a quantidade de Pessoas atendidas por dia nas
Farmácias.
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Emitir sob solicitação os relatórios:

Cadastros:
Relação de Bairros, contendo as seguintes informações: Código e Nome do Bairro, totalizando no final
a quantidade de bairros cadastrados;

Relação de Logradouros, contendo as seguintes informações: Código e Nome do Logradouro,
totalizando no final a quantidade de logradouros cadastrados;

Relação de Imóveis contendo as seguintes informações: Código, Proprietário, Financiadora, Endereço e
Número, Bairro, Complemento, CEP e Tipo do Imóvel, totalizando no final a quantidade de imóveis
cadastrados;

Relação de Cadastros Efetuados (Resumido) contendo as seguintes informações: Nome do Cadastrador
e Quantidade de Inclusão e Total, utilizando como filtros o Período, Data de Inclusão ou de Alteração
e Secretaria;

Relação de Cadastros Efetuados (Detalhado) contendo as seguintes informações: Data de Nascimento
e Nome da Pessoa, Nome da Mãe, Endereço e Nome do Cadastrador, utilizando como filtros o Período,
Data de Inclusão ou de Alteração e Secretaria;

Impressão dos Dados Básicos de Cadastro de Pessoas;

Relação de Aniversariantes utilizando como filtros o Dia e o Mês, contendo as seguintes informações:
Data de Nascimento e Nome da Pessoa, Idade, Endereço, e Telefone, totalizando a quantidade de
aniversariantes do dia e mês selecionado;

Relação Simples dos Equipamentos que utilizam o Sistema, contendo as seguintes informações: Código
do Patrimônio, Nome do Equipamento, Domínio, Número do IP, Setor, Unidade Municipal, totalizando
no final a quantidade de equipamentos.

Relação Detalhada dos Equipamentos que utilizam o Sistema, contendo as seguintes informações:
Código do Patrimônio, Descrição, Domínio, Número do IP, Setor, Unidade Municipal, Placa Mãe, Placa
de Rede, Hard-Disk, Memória, Fonte, Mouse, Monitor, Processador, Placa de Vídeo, Modem, Som, e
CD-ROM, totalizando no final a quantidade de equipamentos.

Impressão de Etiquetas de mala direta para envio de correspondências, contendo as seguintes
informações: Nome da Pessoa e Endereço Completo.
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Relação de Competências, contendo as seguintes informações: Código, Descrição, Data Inicial e Final,
Mês e Ano, totalizando no final a quantidade de competências cadastradas;

Relação de Convênios, contendo as seguintes informações: Código e Descrição do Convênio,
totalizando no final a quantidade de convênios cadastrados;

Relação de Especialidades, contendo as seguintes informações: Código, Descrição da Especialidade,
totalizando no final a quantidade de especialidades cadastradas;

Relação de Exames, contendo as seguintes informações: Código, Descrição do Exame, totalizando no
final a quantidade de exames cadastrados;

Relação de Feriados, contendo as seguintes informações: Dia, Mês e Descrição do Feriado, totalizando
no final a quantidade de feriados cadastrados;

Relação de Motivos de Cancelamento de Agendamentos, contendo as seguintes informações: Código e
Descrição do Motivo, totalizando no final a quantidade de motivos de cancelamento cadastrados;

Relação de Necessidades Especiais, contendo as seguintes informações: Código e Descrição da
Necessidade Especial, totalizando no final a quantidade de necessidades especiais cadastrados;

Relação de Tipos de Atendimento: contendo as seguintes informações: Código e Descrição do Tipo de
Atendimento, totalizando no final a quantidade de tipos de atendimentos cadastrados;

Relação de Unidades Municipais (Simples), contendo as seguintes informações: Código, Nome da
Unidade, se possui Rede, se possui Fibra Óptica, se utiliza Rádio, se possui Linha, se a Unidade está
ativa, totalizando no final a quantidade de Unidades cadastradas;

Relação de Unidades Municipais (Completo), contendo as seguintes informações: Nome da Unidade,
Nome e Especialidade do Profissional, Bloqueio da Agenda (Sim/Não), Paciente Presente (Sim/Não) Dia
da Semana, Data da Consulta e Horário, Data que Marcou e Horário, Nome de quem Agendou, Tipo de
Consulta e Nome do Paciente utilizando como filtro a Secretaria, Unidade de Atendimento,
Especialidade, Profissional da Saúde e Período;

Relação de Vacinas, contendo as seguintes informações: Código e Descrição da Vacina, totalizando no
final a quantidade de vacinas cadastradas;
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Relação de Profissionais, contendo as seguintes informações: Secretaria, Código, Descrição do
Profissional, Especialidade, CRM, Cartão SUS e Status (Ativo/Inativo), totalizando no final a quantidade
de Profissionais cadastrados;

Relação de Profissional por Unidade, contendo as seguintes informações: Unidade de Saúde, Nome do
Profissional, Especialidade e CBO do Profissional;

Relação de Procedimentos SUS, contendo as seguintes informações: Código do Procedimento e
Descrição do Procedimento, totalizando no final a quantidade de procedimentos cadastrados;

Relação de Procedimentos Particulares, contendo as seguintes informações: Código do Procedimento,
Descrição do Procedimento, Valor CHS e Percentual de Valor;

Agendamentos:
Agenda Completa do Profissional, contendo as seguintes informações: Nome do Médico, Nome da
Unidade de Atendimento, Data e Hora do Agendamento, Data e Hora da Consulta, Número do
Prontuário e Nome da Pessoa, Data de Nascimento, Telefone para contato, Responsável pelo
Agendamento e Unidade que solicitou o Agendamento, totalizando no final o número de consultas
agendadas, utilizando como filtro Unidade de Destino, Especialidade, Nome do Médico, Responsável
pelo Agendamento, Período de data do Agendamento ou de Consulta;

Consultas Médicas Agendadas por Locais de Produção, contendo as seguintes informações: Local de
Produção, Data e Hora da Consulta, Unidade de Destino, Nome do Paciente, Especialidade, Médico e
CRM, utilizando como filtro por Unidade Solicitante, Unidade de Destino da Consulta, Médico, Tipo de
Atendimento e Período;

Comprovante de Marcação de Consulta, contendo as seguintes informações: Nome da Pessoa,
Número do Prontuário, Data e Hora da Consulta, Nome do Médico, Especialidade, Descrição e
Endereço do Local de Atendimento e Assinatura do Responsável pelo Agendamento;

Comprovante de Marcação de Exame, contendo as seguintes informações: Nome da Pessoa, Número
do Prontuário, Data e Hora do Exame, Descrição do Exame, Descrição e Endereço do Local de
Atendimento e Assinatura do Responsável pelo Agendamento;

Comprovante de Agendamento (Transporte), contendo as seguintes informações: Nome da Pessoa,
Data e Hora do Agendamento, Descrição e Endereço do Local de Destino, Nome do Acompanhante e
Assinatura do Responsável pelo Agendamento;

Exames agendados contendo as seguintes informações: Unidade de Saúde, Nome do Profissional,
Número do Conselho, Data e Hora do Agendamento, Data e Hora do Exame, Número do Prontuário e
Nome do Paciente, Data de Nascimento, Telefone de Contato, Nome do Responsável pela marcação
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do Exame e Descrição do Exame, utilizando como filtro por Unidade de Destino, Exame, Profissional,
Responsável pela marcação do Exame e Período;

Relação de Agendamento de Veículo, contendo as seguintes informações: Descrição do Veículo, Data
do Agendamento, Hora de Saída, Nome do Paciente, Endereço Completo, Ponto e Hora de colete do
Paciente, Destino, Hora e Setor da Consulta, Nome do Acompanhante, totalizando no final a
quantidade de Usuários;

Lista de Confirmação, contendo as seguintes informações: Descrição do Veículo, Data da Viagem, Hora
de Saída, Motorista, Nome do Paciente, Endereço Completo, Ponto e Hora de colete do Paciente,
Destino, Hora e Setor da Consulta, Nome do Acompanhante, Confirmação da Presença (Sim/Não),
Confirmação do Atendimento (Sim/Não), totalizando no final a quantidade de Usuários;

Relação de Quantidade de Pacientes Transportado por Cidades, contendo as seguintes informações:
período, Cidade, Estado, Quantidade de Pacientes, Quantidade de Acompanhantes, utilizando como
filtros o período e Cidade;

Relação de Demanda Reprimida, contendo as seguintes informações: Especialidade, Quantidade de
Guias Agendadas e Quantidade de Demandas Reprimidas, utilizando como filtro a Especialidade, Mês e
Ano;

Comprovante de Agendamento da Guia de Especialidade, contento as seguintes informações: Número
da Guia, Local e Endereço do Agendamento, Data do Agendamento, Médico, Procedimento Autorizado
(Especialidade), Nome e Endereço do Paciente, Data da Solicitação, Endereço de Entrega da Guia,
Telefone do Paciente;

Comprovante de Cadastramento da Guia de Especialidade, contento as seguintes informações:
Número da Guia, Especialidade, Nome e Endereço do Paciente, Data de Nascimento, RG, Nome do Pai
e da Mãe do Paciente, Telefone, CNS, Data e Hora da Solicitação, Unidade e Médico Solicitante, Data
de Inclusão, Endereço a ser entregue a Guia, Setor de Cadastramento e Status da Guia;

Relação de Guias de Especialidade, contendo as seguintes informações: Número, Status da Guia, Data
e Hora da Guia, Data e Hora da Solicitação, Data e Hora do Agendamento, Data e Hora da Inclusão da
Guia, Nome do Paciente, Data de Nascimento, Telefone do Paciente, Unidade e Médico Solicitante,
utilizando como filtro o Nome do Paciente, Unidade Solicitante, Médico Solicitante, Unidade
Encaminhada, Especialidade, Setor Cadastrador, Busca por: Guias Agendadas, Guias Incluídas, Guias
Excluídas, Tempo de Espera do Agendamento, Guias Não agendadas, Status da Guia, Tipo de Usuário
(Cidadão ou Flutuante) e Período, totalizando no final a quantidade de Guias;

Atendimento Ambulatorial:
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Gráfico e Estatísticas de Atendimentos por Especialidade, contendo as seguintes informações: Unidade
de Saúde, Código e Descrição da Especialidade, Quantidade de Atendimento, utilizando como filtro o
Período, Unidade de Saúde e Médico;

Gráfico e Estatísticas de Atendimento por Profissional, contendo as seguintes informações: Unidade de
Saúde, Código e Descrição do Profissional, Quantidade de Atendimento, utilizando como filtro o
Período, Unidade de Saúde e Médico;

Gráficas e Estatísticas por Doenças e Faixa Etária, contendo as seguintes informações: Unidade de
Saúde, Código e Descrição do CID, Faixa Etária e Quantidade de Atendimentos por Idade, utilizando
como filtro o Período, Unidade de Saúde, Médico e Faixa Etária;

Gráfico e Estatísticas por Doenças, contendo as seguintes informações: Unidade de Saúde, Código e
Descrição do CID, Quantidade de Atendimentos, utilizando como filtro o Período, Unidade de Saúde e
Médico;

Gráfico e Estatísticas de Atendimentos por Profissional X Especialidades, contendo as seguintes
informações: Unidade de Saúde, Código e Nome do Profissional, Código e Descrição da Especialidade,
Quantidade de Atendimento, utilizando como filtro o Período, Unidade de Saúde e Médico;

Gráfico e Estatísticas de Atendimentos por Profissional, Especialidades e Tipo de Atendimento,
contendo as seguintes informações: Unidade de Saúde, Código e Nome do Profissional, Código e
Descrição da Especialidade, Código e Descrição do Tipo de Atendimento, Quantidade de Atendimento,
utilizando como filtro o Período, Unidade de Saúde e Médico;

Gráfico e Estatísticas Atendimento por Tipo de Consulta, contendo as seguintes informações: Unidade
de Saúde, Código e Descrição do Tipo de Consulta, Quantidade de Atendimento, utilizando como filtro
o Período, Unidade de Saúde e Médico;

Gráfico e Estatísticas de Atendimentos por Faixa Etária e Sexo, realizando um comparativo de quantas
pessoas foram atendidas separas por Sexo e Faixa Etária, utilizando como filtro o Período, Unidade de
Saúde e Médico;

Gráfico e Estatísticas de Atendimento por Tipo de Atendimento, contendo as seguintes informações:
Unidade de Saúde, Código e Descrição do Tipo de Atendimento, Quantidade de Atendimento,
utilizando como filtro o Período, Unidade de Saúde e Médico;

Gráfico e Estatísticas de Atendimentos por Municípios, contendo as seguintes informações: Unidade
de Saúde, Município, Total de Atendimento por Município e Total de Atendimento na Unidade de
Saúde, utilizando como filtro a Unidade de Saúde, o Município e Período;

Anexo do Edital Pregão Presencial 031/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA
Estado de São Paulo
CNPJ 60.123.072/0001-58

Evolução de Atendimentos por Municípios, contendo as seguintes informações: Unidade de Saúde,
Município, Total de Atendimento no Município entre os horários 07:00 as 19:00 e 19:00 as 07:00
(turnos) e Total de Atendimento na Unidade de Saúde, utilizando como filtro a Unidade de Saúde, o
Município e Período;

Evolução de Atendimentos por Municípios e Bairros, contendo as seguintes informações: Unidade de
Saúde, Município, Total de Atendimento por Bairro entre os horários 07:00 as 19:00 e 19:00 as 07:00
(turnos), Total de Atendimento no Município e Total de Atendimento na Unidade de Saúde, utilizando
como filtro a Unidade de Saúde, o Município e Período;

Relação de Média de Idade dos Pacientes Atendidos, contendo as seguintes informações: Unidade de
Saúde, Número do Atendimento, Descrição da Especialidade, Nome do Profissional, Nome do
Paciente, Idade do Paciente, Média de Idade no Período, utilizando como filtro a Unidade de Saúde,
Procedimento Utilizado, Profissional, CBO, Especialidade, CID, Caráter de Atendimento, Paciente,
Responsável pelo Lançamento do Atendimento, Período e Idade Inicial e Final;

Relação de Produção do Profissional, contendo as seguintes informações: Unidade de Saúde, Código e
Nome do Profissional, Especialidade, Quantidade de Dias Trabalhados e Quantidade de Atendimentos
realizados, utilizando como filtro a Unidade de Saúde, Profissional, Especialidade, CID e Período;

Relação Agrupado por Profissional e Procedimento, contendo as seguintes informações: Unidade de
Saúde, Código e Nome do Profissional, Código e Descrição do Procedimento e Quantidade, utilizando
como filtro a Unidade de Saúde, Profissional e Competência;

Relação de Tempo de Atendimento, contendo as seguintes informações: Unidade de Saúde, Nome do
Profissional, Especialidade, Número do Atendimento, Nome do Paciente, Idade, Data de Nascimento,
Sexo, Raça do Cidadão, Data e Hora do Inicio do Atendimento, Data e Hora do Término do
Atendimento, Quantidade de Atendimento e Tempo do Atendimento, totalizando no final a
quantidade de Atendimentos por Especialidade, Profissional, Unidade de Saúde;

Estatística Anual de Atendimentos, contendo as seguintes informações: Período, Unidade de Saúde,
Nome do Profissional, Quantidade de Atendimento Mensal e Total;

Estatística Anual de Profissionais por Procedimentos, contendo as seguintes informações: Período,
Unidade de Saúde, Nome do Profissional, Descrição do Procedimento, Quantidade de Procedimento
Mensal e Total;

Estatística Anual de Procedimentos, contendo as seguintes informações: Período, Unidade de Saúde,
Código e Descrição do Procedimento, Quantidade de Procedimento Mensal e Total;
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Relação de Vacinas, contendo as seguintes informações: Data de Nascimento e Nome do Paciente,
Idade, Descrição da Vacina, Data de Agendamento, Data de Aplicação, Data da Próxima Aplicação,
Lote, Data de Validade, Nome do Profissional e Período;

Atendimento e-SUS:
Relação de Produção e-SUS da Ficha de Cadastro Individual (Resumido), contendo as seguintes
informações: Descrição e Número do CNES da Unidade Municipal, Período, Nome, CNS, CBO e INE do
Profissional, Status, Data de Envio, Excluído (Sim/Não), Quantidade, Total da Unidade e Total Geral,
utilizando como filtro a Unidade Municipal, Profissional, Digitador, CBO, Período e Status (Não
Enviados, Enviados, Excluídos, Todos);

Relação de Produção e-SUS da Ficha de Cadastro Individual (Detalhado), contendo as seguintes
informações: Descrição e Número do CNES da Unidade Municipal, Período, Nome, CNS, CBO e INE do
Profissional, Número da Ficha, Nome e CNS do Paciente, Data do Atendimento, Status, Data de Envio,
Excluído (Sim/Não), Total do Profissional, Total da Unidade e Total Geral, utilizando como filtro a
Unidade Municipal, Profissional, Digitador, CBO, Período e Status (Não Enviados, Enviados, Excluídos,
Todos);

Relação de Produção e-SUS da Ficha de Cadastro Domiciliar (Resumido), contendo as seguintes
informações: Descrição e Número do CNES da Unidade Municipal, Período, Nome, CNS, CBO e INE do
Profissional, Status, Data de Envio, Excluído (Sim/Não), Quantidade, Total da Unidade e Total Geral,
utilizando como filtro a Unidade Municipal, Profissional, Digitador, CBO, Período e Status (Não
Enviados, Enviados, Excluídos, Todos);

Relação de Produção e-SUS da Ficha de Cadastro Domiciliar (Detalhado), contendo as seguintes
informações: Descrição e Número do CNES da Unidade Municipal, Período, Nome, CNS, CBO e INE do
Profissional, Número da Ficha, Endereço do Imóvel, Data, Status, Data de Envio, Excluído (Sim/Não),
Total do Profissional, Total da Unidade e Total Geral, utilizando como filtro a Unidade Municipal,
Profissional, Digitador, CBO, Período e Status (Não Enviados, Enviados, Excluídos, Todos);

Relação de Produção e-SUS da Ficha de Atendimento Individual (Resumido), contendo as seguintes
informações: Descrição e Número do CNES da Unidade Municipal, Período, Nome, CNS, CBO e INE do
Profissional, Status, Data de Envio, Excluído (Sim/Não), Quantidade, Total da Unidade e Total Geral,
utilizando como filtro a Unidade Municipal, Profissional, Digitador, CBO, Período e Status (Não
Enviados, Enviados, Excluídos, Todos);

Relação de Produção e-SUS da Ficha de Atendimento Individual (Detalhado), contendo as seguintes
informações: Descrição e Número do CNES da Unidade Municipal, Período, Nome, CNS, CBO e INE do
Profissional, Número da Ficha, Nome e CNS do Paciente, Data, Status, Data de Envio, Excluído
(Sim/Não), Total do Profissional, Total da Unidade e Total Geral, utilizando como filtro a Unidade
Municipal, Profissional, Digitador, CBO, Período e Status (Não Enviados, Enviados, Excluídos, Todos);
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Relação de Produção e-SUS da Ficha de Atendimento Odontológico (Resumido), contendo as seguintes
informações: Descrição e Número do CNES da Unidade Municipal, Período, Nome, CNS, CBO e INE do
Profissional, Status, Data de Envio, Excluído (Sim/Não), Quantidade, Total da Unidade e Total Geral,
utilizando como filtro a Unidade Municipal, Profissional, Digitador, CBO, Período e Status (Não
Enviados, Enviados, Excluídos, Todos);

Relação de Produção e-SUS da Ficha de Atendimento Odontológico (Detalhado), contendo as seguintes
informações: Descrição e Número do CNES da Unidade Municipal, Período, Nome, CNS, CBO e INE do
Profissional, Número da Ficha, Nome e CNS do Paciente, Data, Status, Data de Envio, Excluído
(Sim/Não), Total do Profissional, Total da Unidade e Total Geral, utilizando como filtro a Unidade
Municipal, Profissional, Digitador, CBO, Período e Status (Não Enviados, Enviados, Excluídos, Todos);

Relação de Produção e-SUS da Ficha de Atividade Coletiva (Resumido), contendo as seguintes
informações: Descrição e Número do CNES da Unidade Municipal, Período, Nome, CNS, CBO e INE do
Profissional, Status, Data de Envio, Excluído (Sim/Não), Quantidade, Total da Unidade e Total Geral,
utilizando como filtro a Unidade Municipal, Profissional, Digitador, CBO, Período e Status (Não
Enviados, Enviados, Excluídos, Todos);

Relação de Produção e-SUS da Ficha de Atividade Coletiva (Detalhado), contendo as seguintes
informações: Descrição e Número do CNES da Unidade Municipal, Período, Nome, CNS, CBO e INE do
Profissional, Número da Ficha, Nome e CNS do Paciente, Data, Status, Data de Envio, Excluído
(Sim/Não), Total do Profissional, Total da Unidade e Total Geral, utilizando como filtro a Unidade
Municipal, Profissional, Digitador, CBO, Período e Status (Não Enviados, Enviados, Excluídos, Todos);

Relação de Produção e-SUS da Ficha de Procedimentos (Resumido), contendo as seguintes
informações: Descrição e Número do CNES da Unidade Municipal, Período, Nome, CNS, CBO e INE do
Profissional, Status, Data de Envio, Excluído (Sim/Não), Quantidade, Total da Unidade e Total Geral,
utilizando como filtro a Unidade Municipal, Profissional, Digitador, CBO, Período e Status (Não
Enviados, Enviados, Excluídos, Todos);

Relação de Produção e-SUS da Ficha de Procedimentos (Detalhado), contendo as seguintes
informações: Descrição e Número do CNES da Unidade Municipal, Período, Nome, CNS, CBO e INE do
Profissional, Número da Ficha, Nome e CNS do Paciente, Data, Status, Data de Envio, Excluído
(Sim/Não), Total do Profissional, Total da Unidade e Total Geral, utilizando como filtro a Unidade
Municipal, Profissional, Digitador, CBO, Período e Status (Não Enviados, Enviados, Excluídos, Todos);

Relação de Produção e-SUS da Ficha de Visita Domiciliar (Resumido), contendo as seguintes
informações: Descrição e Número do CNES da Unidade Municipal, Período, Nome, CNS, CBO e INE do
Profissional, Status, Data de Envio, Excluído (Sim/Não), Quantidade, Total da Unidade e Total Geral,
utilizando como filtro a Unidade Municipal, Profissional, Digitador, CBO, Período e Status (Não
Enviados, Enviados, Excluídos, Todos);
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Relação de Produção e-SUS da Ficha de Visita Domiciliar (Detalhado), contendo as seguintes
informações: Descrição e Número do CNES da Unidade Municipal, Período, Nome, CNS, CBO e INE do
Profissional, Número da Ficha, Nome e CNS do Paciente, Data, Status, Data de Envio, Excluído
(Sim/Não), Total do Profissional, Total da Unidade e Total Geral, utilizando como filtro a Unidade
Municipal, Profissional, Digitador, CBO, Período e Status (Não Enviados, Enviados, Excluídos, Todos);

Farmácias e Almoxarifado:
Relação de Cadastro de Medicamentos, Materiais Hospitalares, Insumos, Produtos de Limpeza e
Produtos, contendo as seguintes informações Código e Descrição do Item, com o total cadastrado do
item;

Extrato de Conferência por tipo de item: Medicamentos, Materiais Hospitalares, Insumos, Produtos de
Limpeza e Produtos. Por tipo de Extrato: Geral, Apenas Estoque, apenas sem Estoque e Estoque
Mínimo, contendo as seguintes informações: Código, Descrição do Item, Saldo Atual do Estoque e
Estoque Mínimo (estipulado pelo administrador), utilizando filtro por Grupo e/ou Subgrupos,
ordenando o Extrato por Alfabeto ou Código;

Relação de Doações efetuadas por pacientes, contendo as seguintes informações: Nome do Paciente,
Número da Receita, Nome do Medicamento, Data de Entrega do Medicamento, Quantidade Prescrita,
e Quantidade Doada, Local de Retirada do Medicamento (Farmácia) e o Responsável pela doação do
Medicamento;

Relação de Movimentações de Entradas e Saídas por tipo de item: Medicamentos, Materiais
Hospitalares, Insumos, Produtos de Limpeza e Produtos, por período, utilizando filtro por itens,
grupos, subgrupos, tipos e receitas atendidas, contendo as seguintes informações (Resumido): Local
do Estoque, Código e Descrição do Item, Saldo Anterior, Quantidade de Entrada, Quantidade de Saída,
Quantidade de Perdas, Quantidade do Saldo de Estoque do Item e Valor Calculado do Estoque;

Relação do Livro dos Psicotrópicos por período, contendo as seguintes informações: Nome do
Medicamento, Local de Atendimento, Nome do Paciente, Movimentações de Entrada, Saída e Perdas,
Saldo de Estoque do Medicamento, Campo para Assinatura do Responsável e Campo de Observação;

Relação de Receitas Atendidas (Resumido) por período, contendo as seguintes informações: Descrição
da Farmácia, Data de Atendimento, Beneficiários, Responsável;

Relação de Receitas Atendidas (Detalhado) por período, contendo as seguintes informações: Descrição
da Farmácia, Data de Atendimento, Beneficiário, Número da Receita, Descrição do Medicamento,
Quantidade Prescrita, Quantidade Doada, Responsável;
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Relação de Receitas Atendidas (Completo) por período, contendo as seguintes informações: Descrição
da Farmácia, Data de Atendimento, Beneficiário, Endereço, Telefone, Número da Receita, Descrição do
Medicamento, Quantidade Prescrita, Quantidade Doada, Responsável;

Relação de Receitas Atendidas (Entrega) por período, contendo as seguintes informações: Descrição da
Farmácia, Data, Beneficiário, Número da Receita, Descrição do Medicamento, Quantidade Doada,
Responsável, Campos para Informar a data de Recebimento e Assinatura;

Relação de Receitas Atendidas (Resumido por Bairro) por período, contendo as seguintes informações:
Descrição da Farmácia, Período, Nome do Bairro e Quantidade, Total Geral;

Relação de Receitas Atendidas (Detalhado por Bairro) por período, contendo as seguintes informações:
Descrição da Farmácia, Período, Nome do Bairro, Nome do Paciente, Número da Receita, Itens da
Receita, Quantidade do Item e Médico;

Relação de Receitas Atendidas (Resumido por Bairro e Cidade) por período, contendo as seguintes
informações: Descrição da Farmácia, Período, Cidade, Estado, Nome do Bairro e Quantidade, Total
Geral;

Relação de Receitas Atendidas (Detalhado por Bairro e Cidade) por período, contendo as seguintes
informações: Descrição da Farmácia, Período, Cidade, Estado, Nome do Bairro, Nome do Paciente,
Número da Receita, Itens da Receita, Quantidade do Item e Médico;

Relação de Movimentações de Entradas e Saídas por tipo de item: Medicamentos, Materiais
Hospitalares, Insumos, Produtos de Limpeza e Produtos, por período, utilizando filtro por itens,
grupos, subgrupos, tipos e receitas atendidas, contendo as seguintes informações (Detalhado): Local
do Estoque, Código e Descrição do Item, Tipo de Movimentação, Número do Documento, Quantidade
Movimentada por Item e Quantidade de Saldo do Estoque;

Relação de Movimentações de Entradas e Saídas por tipo de item: Medicamentos, Materiais
Hospitalares, Insumos, Produtos de Limpeza e Produtos, de Notas Fiscais, contendo as seguintes
informações: Tipo de Documento, Número do Documento, Tipo de Movimentação, Fornecedor, Data
da Emissão do Documento, Data da Movimentação, Descrição do Item, Quantidade, Lote, Validade e
Valor Total (Item), utilizando filtros de Item, Fornecedor, Período e Tipo de Movimento;

Relação de Movimentações de Entradas e Saídas por tipo de item: Medicamentos, Materiais
Hospitalares, Insumos, Produtos de Limpeza e Produtos, de Requisições, contendo as seguintes
informações: Tipo de Documento, Número do Documento, Tipo de Movimentação, Solicitante, Data da
Emissão do Documento, Data da Movimentação, Descrição do Item, Quantidade, Lote e Validade,
utilizando filtros de Item, Solicitante, Período e Tipo de Movimento;
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Estatísticas da Farmácia, por Farmácia, contendo as seguintes informações: Quantidade de
Atendimentos, Quantidade de Unidade de Medicamentos, Quantidade de Pacientes, Quantidade de
Itens de Atendimentos, utilizando filtro de Período e Tipo de Gráfico (Barras, Linhas, Linhas e Barras,
Pizza);

Relação de Estoque por Lote e Validade por tipo de item: Medicamentos, Materiais Hospitalares,
Insumos, Produtos de Limpeza e Produtos, por período, contendo as seguintes informações: Local do
Estoque, Código e Descrição do Item, Lote, Validade e Saldo em Estoque;

Etiqueta por Lote e Validade por tipo de item: Medicamentos, Materiais Hospitalares, Insumos,
Produtos de Limpeza e Produtos, por período;

Recibo de Fornecimento de Medicamentos com o Número da Receita Eletrônica, Unidade
Dispensadora (Farmácia), Código e Descrição do Medicamento, Lote, Unidade, Quantidade,
Observações informada na Receita, campos para Assinaturas do Paciente, Dispensador e Digitador;

Alto Custo:
Emissão do Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamento (Solicitação de
Medicamentos), contendo as seguintes informações: Descrição e Número do CNES da Unidade de
Saúde Solicitante, Nome Completo e Data de Nascimento do Paciente, Endereço do Paciente, Peso e
Altura do Paciente, Nome da Mãe do Paciente, Descrição do Medicamento e Quantidade Solicitada
para o 1º, 2º e 3º Mês do Tratamento do Paciente, CID 10, Diagnóstico do Paciente, Anamnese do
Paciente, Nome e CNS do Médico Solicitante, Data de Solicitação, Raça do Paciente, CNS do Paciente,
Email do Paciente e Telefone de Contato do Paciente;

Emissão do Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamento (Solicitação de
Medicamentos – Tratamento de Glaucoma), contendo as seguintes informações: Descrição e Número
do CNES da Unidade de Saúde Solicitante, Nome Completo do Paciente, Nome da Mãe do Paciente,
Peso e Altura do Paciente, Descrição do Medicamento e Quantidade Solicitada para o 1º, 2º e 3º Mês
do Tratamento do Paciente, CID 10, Diagnóstico do Paciente, Anamnese do Paciente, Nome e CNS do
Médico Solicitante, Data de Solicitação, Raça do Paciente, CNS do Paciente, E-mail do Paciente e
Telefone de Contato do Paciente;

Emissão do Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamento (Avaliação Técnica),
contendo as seguintes informações: Nome e CNS do Paciente Solicitante, Descrição do Medicamento
Solicitado, e Código e Descrição do CID-10;

Emissão de Receita do Medicamento Solicitado no Alto Custo, contendo as seguintes informações:
Descrição e Endereço da Unidade Solicitante, Nome e Endereço do Paciente Solicitante, Número do
Prontuário do Paciente Solicitante, Nome e Número do CRM do Médico Solicitante, Descrição e
Quantidade do Medicamento Solicitado e Posologia;

Anexo do Edital Pregão Presencial 031/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA
Estado de São Paulo
CNPJ 60.123.072/0001-58

Emissão do Formulário 13, contendo as seguintes informações: Nome do Paciente, CNS, Nome da
Mãe, Sexo, Data de Nascimento, Estado Civil, Endereço, Bairro, Município, CEP, Estado (UF), Telefone,
RG, Unidade Solicitante, Nome do Médico Responsável, CRM, Cidade, Estado (UF), Local de Trabalho,
Telefone e Especialidade;

Emissão de Protocolo, contendo as seguintes informações: Descrição do Medicamento, Quantidade,
Posologia, Nome do Paciente, RG, CNS, Sexo, Idade, Endereço, Bairro, Cidade, CEP, Telefone, Nome do
Médico Responsável, CRM, Endereço, Bairro, Cidade, CEP, Telefone;

Relação de Processos Cadastrados de Alto Custo, contendo as seguintes informações: Período,
Unidade Solicitante, Número do Lançamento, Data do Lançamento, Período da Duração do
Tratamento, Nome do Paciente, Número do Prontuário, Endereço, Telefone, Descrição e Código do
Medicamento, Quantidade do 1º, 2º e 3º Mês; utilizando o filtro de Paciente, Unidade e Período;

Relação de Processos de Alto Custo à Vencer, contendo as seguintes informações: Período, Unidade,
Número do Lançamento, Data, Nome do Paciente, Número do Prontuário, Descrição e Código do
Medicamento Solicitado, Quantidade do 1º, 2º e 3º Mês, Período do Tratamento; utilizando o filtro de
Paciente, Unidade e Período;

Relação Simples de Processos Cadastrados de Alto Custo, contendo as seguintes informações: Período,
Unidade Solicitante, Nome do Paciente, Descrição e Código do Medicamento Solicitado, Quantidade
do 1º, 2º e 3º Mês, utilizando o filtro de Paciente, Unidade e Período;

Relação para Conferência de Retirada na DRS, contendo as seguintes informações: Período, Nome do
Paciente, Data de Nascimento, Descrição e Código do Medicamento Solicitado, Quantidade do 1º, 2º e
3º Mês, utilizando o filtro de Paciente;
Laudo de Raio X:
Emissão do Laudo de Raio X, contendo as seguintes informações: Nome da Unidade de Saúde, Data do
Laudo, Nome do Paciente, Matrícula, Data de Nascimento, Médico que solicitou o exame, Exame
Realizado, Nome e Número do Conselho do Médico Responsável pelo Laudo;
Odontologia:
Relação de Consultas Odontológicas Agendadas, contendo as seguintes informações: Unidade de
Saúde, Código e Nome do Profissional, Data e Hora da Consulta, Data e Hora da Marcação da Consulta,
Número do Prontuário do Paciente, Data de Nascimento e Nome do Paciente, Responsável que
realizou o Agendamento, totalizando no final a quantidade de consultas agendadas;
Relação de Faces de Dentes, contendo as seguintes informações: Código e Descrição, totalizando no
final a quantidade de faces cadastradas;
Relação de Formas dos Dentes, contendo as seguintes informações: Código e Descrição, totalizando no
final a quantidade de formas cadastradas;
Relação de Cores dos Dentes, contendo as seguintes informações: Código e Descrição, totalizando no
final a quantidade de cores cadastradas;
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Relação de Tipos de Dentes, contendo as seguintes informações: Código e Descrição, totalizando no
final a quantidade de tipos de dentes cadastrados;
Relação de Tipos de Tonalidades Dentárias, contendo as seguintes informações: Código e Descrição,
totalizando no final a quantidade de tonalidades dentárias cadastradas;

Relação de Cadastro de Odontogramas, contendo as seguintes informações: Código e Descrição,
totalizando no final a quantidade de Odontogramas cadastrados;
Relação de Dentes, contendo as seguintes informações: Código e Descrição, totalizando no final a
quantidade de dentes cadastrados;

Faturamento:
Relação de Produção Ambulatorial (BPA-C), contendo as seguintes informações: Descrição e Número
do CNES da Unidade Municipal, Período, Código do Procedimento, CBO, Idade (quando obrigatório
para o Procedimento), Quantidade de Procedimento Lançado, Situação de Conferencia (Sim ou Não) e
Situação de Faturamento (Sim ou Não), totalizando no final os procedimentos lançados por Total
Geral, Total de Conferidos e Não Conferidos, Total de Faturados e Não Faturados, utilizando como
filtro a Unidade Municipal, Procedimento, Especialidade, Profissional, CBO, Competência, Tipo de
Conferência e Faturamento;

Relação de Produção Ambulatorial Completa (BPA-I), contendo as seguintes informações: Descrição e
Número do CNES da Unidade Municipal, Período, Código e Descrição do Profissional, Cartão SUS do
Profissional, Número do Atendimento, Cartão SUS e Nome do Paciente, Data de Nascimento, Sexo,
Raça, Código IBGE do Município do Paciente, CBO, Código e Quantidade do Procedimento, CID, Caráter
de Atendimento, Situação de Conferencia (Sim ou Não) e Situação de Faturamento (Sim ou Não),
totalizando no final os procedimentos lançados por Total Geral, Total de Conferidos e Não Conferidos,
Total de Faturados e Não Faturados, utilizando como filtro a Unidade Municipal, Procedimento,
Especialidade, Profissional, CBO, Competência, Tipo de Conferência e Faturamento;

Relatório de Produção Ambulatorial agrupando os BPA-C e BPA-I, contendo as seguintes informações:
Descrição e Número do CNES da Unidade Municipal, Competência, Código, Descrição e Quantidade do
Procedimento, Valor Unitário e Total, Situação de Conferencia (Sim ou Não) e Situação de
Faturamento (Sim ou Não), com a Quantidade Geral de Procedimento Conferidos e Não Conferidos,
Quantidade Geral de Faturados e Não Faturados e Valores Totais, utilizando como filtro a Unidade
Municipal, Procedimento, Especialidade, Profissional, CBO, Competência, Tipo de Registro,
Conferência e Faturamento;

Relação de Lançamentos de Procedimentos Particulares (Simples), contendo as seguintes informações:
Unidade de Saúde, Código e Descrição do Procedimento, Data e Quantidade de Lançamentos do
Procedimento, utilizando como filtro o Procedimento, Unidade de Saúde e Período, totalizando no
final a quantidade de procedimentos lançados;
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Relação de Produção dos Procedimentos Particulares, contendo as seguintes informações: Unidade de
Saúde, Descrição e Código do Procedimento, Quantidade de Procedimentos Lançados, Valor Unitário
do Procedimento e Valor Total dos Procedimentos Lançados, utilizando como filtro o Procedimento,
Unidade de Saúde e Período, totalizando no final a quantidade total de procedimentos e valor total
dos procedimentos;

Relação de Produção Detalhada dos Procedimentos Particulares, contendo as seguintes informações:
Unidade de Saúde, Número do Atendimento, Nome do Paciente, Idade, Data de Nascimento, Sexo,
Raça, Data do Atendimento, CBO, Descrição e Código do Procedimento, Quantidade e Valor Unitário
do Procedimento, utilizando como filtro o Procedimento, Unidade de Saúde e Período, totalizando no
final a quantidade total de procedimentos e quantidade total de procedimentos por profissional;

Relação de Demanda Financeira, contendo as seguintes informações: Descrição do Município e Estado,
Unidade de Saúde, CNES, Descrição e Código do Procedimento, Quantidade e Valor Unitário do
Procedimento, Valor Total, Quantidade de Procedimentos por CBO, Valor por CBO, Quantidade de
Atendimento da Farmácia vinculada a Unidade de Saúde e Valor Total do Município utilizando como
filtro a Unidade de Saúde e Competência;

Prontuário Eletrônico
Impressão do Prontuário Eletrônico, contendo as seguintes informações: Período, Nome do Paciente,
Prontuário, Endereço, Bairro, Cidade, Estado (UF), CEP, Data de Nascimento, RG, CPF, Cartão SUS
(CNS), Unidade de Atendimento, CNES, Data e Hora do Atendimento, Número do Atendimento, Nome
do Profissional, Número do Conselho, Especialidade, Cartão SUS (CNS) do Profissional, Código e
Descrição do Procedimento, Quantidade, Diagnóstico (para os atendimentos Médico), Observações
(para os atendimentos de Enfermagem), Resultados da Pressão, Altura, Peso, Dextro e Temperatura
(para os atendimentos de Enfermagem), Data da Impressão, Nome do Responsável pela Impressão,
Número do Conselho do Responsável pela Impressão, campos para Assinatura do Paciente e do
Responsável pela Impressão, em conformidade com a Resolução COFEN 429/2012, utilizando como
filtro o Período, Unidade, Paciente e Profissional;

FROTA

Objetivo: Controlar o uso e a manutenção de veículos e máquinas em uso nos órgãos Públicos.

Possuir integração com o Cadastro de Bens Patrimoniais, permitindo o acesso aos dados patrimoniais
do veículo;

Possuir integração com o Almoxarifado, permitindo utilizar o Centro de Custo para o Cadastro do
Veículo;

Possuir o registro e controle por veículo dos seguintes itens:
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Permitir o cadastramento do Centro de Custo, contendo os seguintes itens: Código, Descrição, Nome
do Responsável e Cargo do Responsável;
Permitir utilizar o Centro de Custo do Almoxarifado quando Integrado, contendo os seguintes itens:
Código, Descrição, Nome do Responsável e Cargo do Responsável;
Permitir o cadastramento de Cidades, contendo os seguintes itens: Descrição e Sigla do Estado;
Permitir o cadastramento de Estados, contendo os seguintes itens: Sigla e Descrição;
Permitir o cadastramento de Destinos, contendo os seguintes itens: Descrição do Local, Cidade,
Endereço, Número, Complemento, Bairro, CEP e Telefone/Fax;
Permitir o cadastramento de Seguradoras, com o seguinte item: Descrição;
Permitir o cadastramento de Corretoras de Seguro, contendo os seguintes itens: Descrição, Nome do
Responsável, Telefone e Fax;
Permitir o cadastramento de Agrupamentos e Grupos de Veículos, com o seguinte item: Descrição;
Permitir o cadastramento dos tipos de Motivos de Viagens, contendo os seguintes itens: Código e
Descrição;
Permitir o cadastramento de Prestadoras de Serviços, contendo os seguintes itens: Descrição, Nome
do Responsável, Telefone e Fax;
Permitir o cadastramento do Tipo de Combustível, com o seguinte item: Descrição;
Permitir o cadastramento do Tipo de Ocorrência, com o seguinte item: Descrição;
Permitir o cadastramento do Tipo de Revisão, com o seguinte item: Descrição;
Permitir o cadastramento do Tipo de Tributo, com o seguinte item: Descrição;
Permitir o cadastramento do Tipo de Veículo, com o seguinte item: Descrição;
Permitir o cadastramento de Cor (do Veículo), com o seguinte item: Descrição;
Permitir o cadastramento de Mecânicos, com o seguinte item: Nome;
Permitir o cadastramento do Grupo de Produtos, com o seguinte item: Descrição;
Permitir o cadastramento do Subgrupo de Produtos, com os seguintes itens: Grupo e Descrição do
Subgrupo;
Permitir o cadastramento de Produtos, com as seguintes informações: Grupo e Subgrupo do Produto,
Descrição e Unidade de Medida;
Permitir o cadastramento de Serviços, com o seguinte item: Descrição;
Permitir o cadastramento de Unidade de Medida, com o seguinte: Descrição;
Permitir o cadastramento de Motoristas, contendo os seguintes itens: Nome, Função do Motorista,
Número do C.P.F., Número da C.N.H., Categoria da C.N.H, Data de Habilitação e Vencimento da C.N.H.
Número do R.G., Órgão emissor do R.G., Data de Emissão do R.G., Sexo, Número da Matrícula do
Funcionário, Secretaria, Tipo do Funcionário (servidor ou terceirizado) e ativo (Sim/Não);
Permitir o cadastramento de Natureza de Movimentação do Combustível, contendo os seguintes itens:
Código Fiscal e Natureza da Operação;
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Permitir o cadastramento de Tanques de Combustíveis para controle de armazenamento e
abastecimento da Frota, contendo os seguintes itens: Data de Inclusão, Descrição, Capacidade (Litros)
e Tipo de Combustível;
Permitir o cadastramento do Veículo, contendo os seguintes itens: Data de Aquisição, Data da
Garantia, Placa, Modelo, Ano de Fabricação, Ano Modelo, Marca, Agrupamento, Tipo de Veículo, Tipo
de Combustível, Cód. RENAVAM, Cor do Veículo, Centro de Custo (permitir utilizar o Centro de Custo
do Almoxarifado, quando Integrado), Número de Identificação, Código do Bem (quando integrado ao
Patrimônio), Tipo de Marcador, Tipo de Pneus, Capacidade do Cárter (Litros), Capacidade do Tanque
de Combustível (Litros) Numeração do Chassi, Modelos do Filtro de Ar, Combustível e Óleo, Imagens
do Veículo;
Permitir o Lançamento de Requisições de Entrada e Saída nos Tanques de Combustíveis (quando utiliza
armazenamento), contendo os seguintes itens: Tipo de Movimento (Entrada ou Saída), Data de
Movimento, Número do Documento, Tanque de Combustível, Observações, Tipo de Combustível e
Quantidade (Litros), não permitindo a movimentação de combustível diferente do que está informado
no Cadastro do Tanque e movimentação superior a capacidade Total do Tanque, considerando o
estoque já disponível;
Permitir o Lançamento de Ordem de Serviço, contendo os seguintes itens: Data e Hora de Abertura,
Data de Encaminhamento para o Setor de Compras e Oficina Externa (quando necessário), Data e Hora
da Conclusão, Veículo, Motorista, Oficina, Mecânico, Motivo, Parecer Mecânico, Produtos com Código
da Peça, Quantidade e se foi substituída (Sim/Não) e Serviços, executado (Sim/Não);
Permitir o Lançamento de Notas Fiscais de Entrada e Saída nos Tanques de Combustíveis (quando
utiliza armazenamento), contendo os seguintes itens: Tipo de Movimento (Entrada ou Saída), Data de
Emissão, Data de Movimento, Número da Nota Fiscal, Natureza, Prestador (ou Fornecedor), Tanque de
Combustível, Valor Bruto, Valor de Desconto, Valor Líquido, Observações, Tipo de Combustível,
Quantidade (Litros) e Valor Unitário, não permitindo a movimentação de combustível diferente do que
está informado no Cadastro do Tanque e movimentação superior a capacidade Total do Tanque,
considerando o estoque já disponível.
Permitir o Registro de Abastecimentos, contendo os seguintes itens: Data de Abastecimento, Número
de Requisição ou Nota Fiscal, Veículo, Motorista, Combustível, Centro de Custo, Prestador ou Tanque
de Combustível (quando utiliza armazenamento), Litros, Valor do Abastecimento, Quilometragem ou
Hora Uso e campo de Observações, gerando histórico dos abastecimentos do Veículo e calculo da
Média de Consumo;
Permitir o Registro de Roteiros, contendo os seguintes itens: Veículo, Motorista, Destino, Motivo de
Viagem, Centro de Custo, Data e Hora de Saída, Data e Hora de Retorno, Quilometragem de Saída,
Quilometragem de Retorno, Quilometragem Estimada, e campo de Observações, gerando o histórico
dos Roteiros do Veículo;
Permitir o Registro de Revisões Preventivas dos Veículos, contendo os seguintes itens: Tipo de Revisão,
Data e Quilometragem na Revisão, Data e Quilometragem da Próxima Revisão, Nome do Responsável
e se foi efetuada (Sim/Não);
Permitir o Registro de Despesa dos Veículos para lançamentos de Tributos (IPVA, Licenciamento,
Seguro Obrigatório), contendo os seguintes itens: Tipo de Tributo, Data de Vencimento e Pagamento,
Valor do Tributo e Data de Baixa;
Permitir o Registro de Seguros (facultativos) dos Veículos, contendo os seguintes itens: Número da
Apólice, Seguradora, Corretora, Data Inicial e Final de Vigência, Observações e Data de Baixa;
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Permitir o Registro de Multas de Trânsito dos Veículos, contendo os seguintes itens: Data da Multa,
Descrição, Data de Vencimento, Motorista, Recurso (Sim ou Não), Descrição do Recurso, Data de
Pagamento, Valor da Multa;
Permitir o Registro de Ocorrências dos Veículos, contendo os seguintes itens: Data e Hora da
Ocorrência, Tipo de Ocorrência, Motorista, Quilometragem Atual e da Próxima Ocorrência, Data da
Garantia, Descrição do Óleo, Troca de Óleo e Filtro, Número da Requisição ou Nota Fiscal, Valor da
Ocorrência, Prestadora de Serviços, Observações e Baixa (se efetuado – Sim/Não);
Permitir Configurações para Alertas do Sistema (Aviso ao Usuário) de Vencimentos e Revisões dos
Veículos com a Parametrização de Números de Alertas Diários, Quantidade de Dias de Antecedências
nos Vencimentos de Seguros Facultativos, Despesas, Multas, Motoristas, Revisões e Quilometragem
para Ocorrências e Revisões;
Permitir a Manutenção no Preço (Valor) do Combustível lançado por Período, Tipo de Combustível e
Valor Atual (do Litro);

Relatórios:
Centro de Custos cadastrados, contendo as seguintes informações: Código, Descrição, Responsável e
Cargo;
Cidades cadastradas, contendo as seguintes informações: Código, Descrição e Sigla do Estado;
Corretoras cadastradas, contendo as seguintes informações: Código, Descrição, Telefone, Fax e
Responsável;
Destinos cadastrados, contendo as seguintes informações: Código, Descrição, Cidade, Endereço e
Número;
Estados cadastros, contendo as seguintes informações: Sigla e Descrição;
Grupos de Veículos cadastrados, contendo as seguintes informações: Código e Descrição;
Motivos de Viagens cadastrados, contendo as seguintes informações: Código e Descrição;
Motoristas cadastrados, contendo as seguintes informações: Código, Nome, Função do Motorista,
Número, Categoria e Vencimento da C.N.H. podendo ser Ordenado por Código ou Nome do Motorista;
Prestadoras de Serviços, cadastradas contendo as seguintes informações: Código, Descrição,
Responsável e Telefone;
Seguradoras cadastradas, contendo as seguintes informações: Código e Descrição;
Tipos de Combustíveis cadastrados, contendo as seguintes informações: Código e Descrição;
Tipos de Ocorrências cadastrados, contendo as seguintes informações: Código e Descrição;
Tipos de Revisões cadastrados, contendo as seguintes informações: Código e Descrição;
Tipos de Tributos cadastrados, contendo as seguintes informações: Código e Descrição;
Tipos de Veículos cadastrados, contendo as seguintes informações: Código e Descrição;
Veículos cadastrados (Simplificado), contendo as seguintes informações: Código, Identificador,
Patrimônio (quando utilizar a integração com Patrimônio), Marca, Modelo, Tipo, Placa, Tipo de
Combustível e Agrupamento, permitindo utilizar os filtros de Veículo, Agrupamento, podendo ser
ordenado por Código, Identificador ou Descrição;
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Veículos cadastrados (Detalhado) contendo as seguintes informações: Descrição, Data de Aquisição,
Data da Garantia, Placa, Modelo, Ano de Fabricação, Ano Modelo, Marca, Grupo, Tipo de Veículo, Tipo
de Combustível, Cód. RENAVAM, Centro de Custo, Número de Identificação, Tipo de Marcador, Tipo de
Pneus, Capacidade do Cárter (litros), Capacidade do Tanque de Combustível (litros) Numeração do
Chassi, Modelos do Filtro de Ar, Combustível e Óleo, Observações, permitindo utilizar os filtros de
Veículo, Agrupamento, podendo ser ordenado por Código, Identificador ou Descrição;
Abastecimentos Lançados (Simplificado) podendo ser gerado utilizando os filtros de Período, Veículo,
Motorista e Prestadora, contendo as seguintes informações: Descrição do Veículo, Número da
Requisição, Data do Abastecimento, Motorista, Combustível, Litros, Valor do Abastecimento,
Quilometragem do Veículo, Prestadora, Totais de Litros, Valor, e Média de Consumo;
Abastecimentos Lançados (Detalhado) podendo ser gerado utilizando os filtros de Período, Veículo,
Motorista e Prestadora, contendo as seguintes informações: Placa e Modelo do Veículo, Combustível,
Total Quilometragem de Percursos, Litros por Tipo de Combustível (Álcool, Gasolina e Diesel), Custo do
Combustível, Quilometragem Atual do Veículo, Média de Consumo e Motorista;
Abastecimentos Lançados (por Agrupamento) podendo ser gerado utilizando os filtros de Período,
Veículo, Motorista, Prestadora e Agrupamento, contendo as seguintes informações: Descrição do
Veículo, Número da Requisição, Grupo do Veículo, Data do Abastecimento, Motorista, Combustível,
Litros, Valor do Abastecimento, Quilometragem do Veículo, Prestadora, Totais de Litros, Valor, e
Média de Consumo;
Abastecimentos Lançados (por Secretaria) podendo ser gerado utilizando os filtros de Período e
Agrupamento, contendo as seguintes informações: Secretaria (Grupo ou Agrupamento), Combustível,
Valor Total do Período e Quantidade de Litros Total do Período;
Roteiros Lançados podendo ser gerado utilizando os filtros de Período, Veículo, Motorista, Destino,
Motivo e Centro de Custo, contendo as seguintes informações: Descrição do Veículo, Data, Hora e
Quilometragem de Saída, Data, Hora e Quilometragem de Retorno, Quilometragem Estimada,
Motorista, Destino e Motivo de Viagem;
Seguros (facultativos) por Veículos podendo ser gerado utilizando os filtros de Período da Apólice,
Veículo, Seguradora e Corretora, contendo as seguintes informações: Descrição do Veículo, Número da
Apólice, Data Inicial e Final de Vigência, Seguradora e Corretora;
Despesas por Veículos podendo ser gerado utilizando os filtros de Busca por Data de Vencimento ou
Pagamento, Período, Veículo e Tipo de Despesa, contendo as seguintes informações: Descrição do
Veículo, Despesa, Valor, Data de Vencimento e Pagamento;
Revisões por Veículo podendo ser gerado utilizando os filtros de Busca por Data da Revisão ou Próxima
Revisão, Período, Veículo e Tipo de Revisão, contendo as seguintes informações: Descrição do Veículo,
Tipo de Revisão, Data da Revisão e da Próxima, Quilometragem da Revisão e da Próxima e
Responsável;
Multas por Veículo podendo ser gerado utilizando os filtros de Busca por Data da Multa, Vencimento
ou Pagamento, Período, Veículo e Motorista, contendo as seguintes informações: Descrição do
Veículo, Data da Multa, Vencimento e Pagamento, Valor, Motorista, Descrição da Multa e Descrição do
Recurso;
Ocorrências por Veículo (agrupado por Veículo) podendo ser gerado utilizando os filtros de Busca por
Data da Ocorrência ou Data da Garantia, Período, Veículo, Tipo de Ocorrência, Motorista, Prestadora e
Secretaria, contendo as seguintes informações: Descrição do Veículo, Secretaria, Data e
Quilometragem atual da Ocorrência, Quilometragem Próxima Ocorrência, Valor do Filtro de Óleo,
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Valor do Filtro de Combustível, Valor do Óleo Diferencial, Valor e Descrição da Ocorrência e Prestadora
de Serviço;
Ocorrências por Veículo (agrupado por Prestador) podendo ser gerado utilizando os filtros de Busca
por Data da Ocorrência ou Data da Garantia, Período, Veículo, Tipo de Ocorrência, Motorista,
Prestadora e Secretaria, contendo as seguintes informações: Prestador, Descrição do Veículo, Data e
Quilometragem da Ocorrência, Quilometragem Próxima Ocorrência, Valor do Filtro de Óleo, Valor do
Filtro de Combustível, Valor do Óleo Diferencial, Valor e Descrição da Ocorrência;
Ocorrências por Veículo (agrupado por Secretaria) podendo ser gerado utilizando os filtros de Busca
por Data da Ocorrência ou Data da Garantia, Período, Veículo, Tipo de Ocorrência, Motorista,
Prestadora e Secretaria, contendo as seguintes informações: Secretaria, Descrição do Veículo, Data e
Quilometragem da Ocorrência, Quilometragem da Próxima Ocorrência, Valor do Filtro de Óleo, Valor
do Filtro de Combustível, Valor do Óleo Diferencial, Valor e Prestadora de Serviço;
Consumo de Veículos (integrado com o Almoxarifado, agrupado por Veículo) podendo ser gerado
utilizando os filtros de Período, Veículo, Centro de Custo, Almoxarifado e Produtos do Almoxarifado
para Cálculo da Média do Veículo, contendo as seguintes informações: Descrição do Veículo, Número,
Data, Centro de Custo, Produto, Quantidade e Valor da Requisição do Almoxarifado, Número, Data,
Centro de Custo, Quilometragem Inicial e Final do Roteiro e Média do Veículo;
Consumo de Veículos (integrado com o Almoxarifado, agrupado por Centro de Custo) podendo ser
gerado utilizando os filtros de Período, Veículo, Centro de Custo, Almoxarifado e Produtos do
Almoxarifado para Cálculo da Média do Veículo, contendo as seguintes informações: Centro de Custo,
Número, Data, Produto, Quantidade e Valor da Requisição do Almoxarifado, Número, Data,
Quilometragem, Descrição do Veículo do Roteiro e Média do Centro de Custo;
Balancete Sintético podendo ser gerado utilizando os filtros de Período, Veículo, Agrupamento e
Centro de Custo contendo as seguintes informações: Descrição do Veículo, Quilometragem Inicial,
Quilometragem Final e Total de Quilometragem do Roteiro, Quilometragem Inicial, Quilometragem
Final e Total de Quilometragem do Abastecimento, Quantidade de Litros, Valores das Despesas, Valor
das Ocorrência, Valor das Multas, Valor das Revisões, Valor dos Abastecimentos e Totais;
Balancete Analítico podendo ser gerado utilizando os filtros de Período, Veículo, Agrupamento e
Centro de Custo contendo as seguintes informações: Descrição do Veículo, Data, Tipo de Combustível,
Quilometragem, Litros e Valor dos Abastecimentos Lançados; Descrição, Data de Vencimento e
Pagamento, e Valor das Despesas Lançadas; Descrição, Data e Quilometragem da Revisão, Data e
Quilometragem da Próxima Revisão e Responsável, das Revisões Lançadas; Data, Tipo e
Quilometragem da Ocorrência, Data da Revisão, Data da Garantia, Valor, Prestador e Observações das
Ocorrências Lançadas, Data, Quilometragem e Hora de Saída, Data, Quilometragem e Hora de Retorno,
Motorista, Destino e Motivo da Viagem dos Roteiros Lançados, Data da Multa, Data de Vencimento,
Data de Pagamento, Valor, Motorista e Descrição de Multas, Totais;
Movimentação dos Tanques (quando utiliza armazenamento) podendo ser gerado utilizando os filtros
de Período e Tanque, contendo as seguintes informações: Descrição do Tanque, Data de Lançamento,
Data de Movimento, Tipo de Documento do Movimento, Detalhe e Tipo do Movimento, Quantidade,
Saldo do Estoque e Responsável;
Protocolo de Serviço de Veículo contendo as seguintes informações: Data e Hora de Entrada, Data e
Hora de Conclusão, Descrição do Veículo, Ano Fabricação e Ano Modelo, Número de Patrimônio, Tipo
de Combustível, Setor, Número do Chassi, Condutor, Motivo, Parecer, Relação de Peças para Compra
com Quantidade, Histórico, Número da Peça e Substituída (S/N), Relação dos Serviços Realizados com
Histórico e Executado (S/N), Mecânico Responsável, Data de Encaminhamento para o Setor de
Compras, Data de Encaminhamento para Oficina Externa, Prestador de Serviço Externo;
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Caçambas
Objetivo: Controlar o cadastramento e locação de caçambas e cadastro de pessoas.

Permitir o cadastramento de Bairros, contendo o seguinte item: Descrição;
Permitir o cadastramento de Tipo de Logradouros, contendo o seguinte item: Descrição;
Permitir o cadastramento de Títulos de Logradouros, contendo os seguintes itens: Descrição;
Permitir o cadastramento de Logradouros, contendo os seguintes itens: Tipo, Título e Descrição;
Permitir o cadastramento de Imóveis, contendo os seguintes itens: Logradouro, Número,
Complemento, Bairro, CEP e Cidade;
Permitir o cadastramento de Tipos de Telefones, contendo o seguinte item: Descrição;
Permitir o cadastramento de Pessoas, contendo os seguintes itens: Data de Nascimento, Nome
Completo, Sexo, Imóvel, Telefones para Contato (Tipo, DDD e Número do Telefone);
Permitir o cadastramento de Caçambas, contendo os seguintes itens: Código, Descrição, Quantidade e
Valor de Locação;
Permitir a Configuração do Controle de Caçambas por Quantidade ou por Caçamba;
Permitir a Configuração do Tempo (horas) para Entrega e Retirada das Caçambas;
Permitir a Locação de Caçambas, contendo os seguintes itens: Data e Hora da Solicitação, Nome e
Local (Endereço) do Solicitante, Tipo de Movimento (Solicitação, Entrega, Retirada), Caçamba,
Quantidade, Valor e Observações;

Relatórios:
Requisição de Controle de Caçamba contendo as seguintes informações: Número da Requisição, Nome
e Local (Endereço) do Solicitante, Tipo de Movimento e Data de Movimento, Descrição da Caçamba,
Quantidade, Observações e Assinatura do Solicitante;
Relação de Movimentações de Caçambas por tipo de Requisição (Solicitação, Entrega, Retirada),
contendo as seguintes informações: Número da Requisição, Nome e Local (Endereço) do Solicitante,
Tipo e Data de Movimento, Quantidade, Item e Valor, por Período, permitindo utilizar os filtros de
Caçamba, Veículo, Motorista, Pessoa (Solicitante);
Relação de Quantidade de Caçambas, contendo as seguintes informações: Período, Quantidade por
Bairro e Total, permitindo utilizar os filtros de Caçamba e Período;
Relatório de Tempo de Serviço, contendo as seguintes informações: Número de Movimento, Nome do
Solicitante e Tempo de Serviço (sendo calculado sobre a data e hora do movimento de Solicitação até
a data e hora do movimento de Entrega), por Período, permitindo utilizar o filtro de Caçamba;
Relação de Requisições de Caçambas Entregues Fora do Período, contendo as seguintes informações:
Número da Requisição, Nome e Local (Endereço) do Solicitante, Tipo e Data do Movimento,
Quantidade, Item, Valor e Prazo de Entrega (horas), por Período, permitindo utilizar os filtros de
Caçamba, Veículo, Motorista, Pessoa (Solicitante);
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Relação de Requisições de Caçambas Retiradas Fora do Período, contendo as seguintes informações:
Número da Requisição, Nome e Local (Endereço) do Solicitante, Tipo e Data do Movimento,
Quantidade, Item, Valor e Prazo de Retirada (horas), por Período, permitindo utilizar os filtros de
Caçamba, Veículo, Motorista, Pessoa (Solicitante);
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ANEXO II - Modelo de Proposta
(“Modelo para o Envelope 01 – Da Proposta”)
PROPOSTA COMERCIAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2371/2017
01 - NOME DA EMPRESA:
02 - ENDEREÇO:
03 - BAIRRO:
CIDADE/UF:
CEP:
04 - FONE: ( )
FAX: ( )
E-MAIL:
05 - NOME PARA CONTATO:
06- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: em até o 5º dia útil após a prestação dos serviços
07 - VALIDADE DA PROPOSTA: ____ (________) dias (“Mínimo de 60 dias”)
08- CONTA CORRENTE Nº
09 - NOME DO BANCO:
Nº DO BANCO:
10 - NOME DA AGÊNCIA:
Nº DA AGÊNCIA:
*Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital
deste Pregão, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo discrepância entre quaisquer
informações ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma,
influir nos custos, assim como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade
pelas informações, bem como pelos erros ou omissões, contidas tanto no formulário proposta, como em seus anexos.
Declaramos, ainda, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa contratação no
presente processo licitatório, e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Carimbo Padronizado do CNPJ Nova Campina,
[

/

/2017.

]
Nome:
RG:
CPF:

[

]

Cargo:

O nº do CNPJ deverá ser o mesmo da documentação entregue para habilitação.

PROPOSTA COMERCIAL
Da Implantação
e Mensalidade

Descrição dos Serviços
Contratação de Serviços de Licenciamento, Instalação e
Manutenção de Softwares Administrativos: Controle e
Gerenciamento de Informações e Dados da Saúde e
Controle e gerenciamento de Informações e Dados da
Frota Municipal

Unitário

Total

Implantação

R$

R$

Mensalidade

R$

R$

O valor Total Estimado (Implantação + 12 mensalidades é de: R$

_____________________
LICITANTE
Obs. De preferência fazer este documento no Timbre da empresa, Carimbo CNPJ, Numeração de Páginas.

Deverá vir Acompanhado a Proposta Memorial Descrito dos Softwares Ofertados
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Modelo Sugerido
ANEXO III -Procuração/Credenciamento
(“Entregue no Ato do Credenciamento – Fora dos Envelopes”)

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: ________________________________________, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita,

no

CNPJ

sob

o

nº

_________________________,

com

sede

à

Rua

______________________________, nº ______, na cidade de __________________, Estado de
_________________________,
_______________________,

neste

ato

representada

pelo(a)

Sr.

(nacionalidade)____________________,

(a)

(sócio/diretor)

(estado

civil)

_________________, (profissão)___________________, portador (a) do RG nº _________________ e
do

CPF

nº

____________________,

residente

e

domiciliado

à

Rua,

____________________________nº, _______, na cidade de _________________, Estado de
_________________.

OUTORGADO: Senhor(a) ____________________, (nacionalidade)_________________, (estado
civil)___________________, (profissão)________________, portador do RG nº ______________e do
CPF nº ____________________ , residente e domiciliado à Rua _____________________________,
nº, _______, na cidade de _________________, Estado de __________________.

PODERES: ao qual confere amplos poderes para representar a empresa no procedimento licitatório,
especificamente na licitação modalidade Pregão nº ___/2017 da Prefeitura Municipal de Nova
Campina-SP, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociações,
assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se
quanto à desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame.
________________________, de _______________de 2017.

_________________________
Outorgante
Anexo do Edital Pregão Presencial 031/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA
Estado de São Paulo
CNPJ 60.123.072/0001-58

Modelo Sugerido
ANEXO IV - Declaração de Habilitação
(“Entregue no Ato do Credenciamento – Fora dos Envelopes”)

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Eu

_____________________________(nome

completo),

portador

(a)

do

RG

nº

_______________________ e do CPF nº ____________________, representante credenciado da
firma _____________________________________(denominação da pessoa Jurídica), CNPJ nº
______________________ , DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as
exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão Presencial
nº ___/2017, realizado pela Prefeitura de NOVA CAMPINA-SP, inexistindo qualquer fato impeditivo de
sua participação neste certame.

Local/Data e assinatura do credenciado
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Modelo sugerido

ANEXO V- Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
(“Documento entregue no Ato do Credenciamento – Fora dos Envelopes”)

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato
convocatório, que a empresa _______________________________________________ (denominação
da pessoa jurídica), CNPJ nº ___________________________ é microempresa ou empresa de pequeno
porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2.006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito da
preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão n° ___/2017, realizado
pela Prefeitura Municipal de Nova Campina.

NOVA CAMPINA, ____de _____________ de2017.

_______________________________
Nome do representante
RG n° ...............................
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Modelo Sugerido

ANEXO VI – Declaração do Disposto no Inciso V do Art.27 Da Lei 8.666/93
(“Documento deve estar dentro do Envelope nº 02- Da Habilitação”)

DECLARAÇÃO

REF.:Edital Pregão nº 031/2017

(nome da empresa)________________________________, inscrita no CNPJ nº_______, por
intermédio do seu representante legal o (a) Sr.(a) ____________________, portador (a) do RG nº
___________________ e do CPF nº _______________________, DECLARA, para fins do disposto no
Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 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 ( )

---------------------------------------DATA

---------------------------------------------------------PREPRESENTANTE LEGAL

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VII – Minuta do Contrato
CONTRATO
(Este Contrato Vincula-se ao Edital Referente ao Pregão Presencial nº 031/2017 e Anexo
proveniente do Processo 2371/2017)
CONTRATO N.º ___ /2017
PREGÃO PRESENCIAL N.º 031/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2371/2017

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA, inscrita no CNPJ/MF sob o
n.º 46.634.358/0001-77, com sede na Av. Luis Pastore, n.º 240, Centro, na
cidade de Nova Campina/SP, neste ato representada por seu Prefeito
Municipal, Sra. JUCEMARA FORTES DO NASCIMENTO, brasileira, portador
da cédula de Identidade RG n.º 33.419.224-9 SSP/SP e do CPF/MF sob o n.º
268.136.358-67, e de outro lado como:

CONTRATADA:

RAZÃO SOCIAL, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° ____ e Inscrição Estadual n.°
_____, com sede na Rua ____, bairro, na cidade de ____, neste ato
representada pelo Sr. REPRESENTANTE DA EMPRESA, nacionalidade,
estado civil, profissão, gerente, portador da Cédula de Identidade RG n.º
____ - SSP/SP e do CPF/MF sob o n.° ________.

Dessa forma parte acima qualificada doravante denominada neste ato, respectivamente,
CONTRATANTE e CONTRATADA, têm entre si, por esta e da melhor forma de direito, tudo de
conformidade com a Licitação do presente Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes, que
reciprocamente outorgam e aceitam:
DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA

A CONTRATADA se obriga a prestar serviços de Licenciamento, Instalação e Manutenção de Softwares
Administrativos: Controle e Gerenciamento de Informações e Dados da Saúde e Controle e gerenciamento de
Informações e Dados da Frota Municipal, conforme especificado do Anexo I - Termo De Referência do

Edital do Pregão Presencial nº 031/2017.

Descrição dos Serviços
Contratação de Serviços de Licenciamento,
Instalação e Manutenção de Softwares
Administrativos: Controle e Gerenciamento de
Informações e Dados da Saúde e Controle e
gerenciamento de Informações e Dados da
Frota Municipal

Da Implantação
e Mensalidade

Unitário

Total

Implantação

R$

R$

Mensalidade

R$

R$
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O valor Total Estimado (Implantação + 12 mensalidades é de: R$

DO LOCAL
CLÁUSULA SEGUNDA

O presente Contrato administrativo é lavrado e assinado nesta cidade de Nova Campina, Estado de São
Paulo.
DO PRAZO DE VIGÊNCIA
CLÁUSULA TERCEIRA

O prazo de vigência do presente contrato será de 12 meses contados a partir de sua assinatura
podendo ser prorrogável por acordo entre as partesno limite previsto da Lei 8.666/93.
a - Em Havendo prorrogação do ajuste, os preços poderão ser reajustados a cada 12 (doze) meses,
salvo a hipótese de alteração legal, devidamente justificada, caso em que os preços serão reajustados
no menor período possível, pela variação do INPC-IBGE, tomando-se por mês base para o cálculo o da
entrega das Propostas.
DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
CLÁUSULA QUARTA

O valor total do presente contrato é de R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de forma parcelada.
a - O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Nova Campina em até o 5º (quinto) dia útil
após a prestação dos serviços e a apresentação do Documento Fiscal, devidamente conferido e
liberado pelo setor responsável, mediante crédito em conta corrente da Contratada.
b - Sendo que no primeiro e no último mês de vigência contratual, os pagamentos serão proporcionais
aos dias efetivamente trabalhados pela contratante.
c - O vencimento do Documento fiscal dar-se-á somente após a atestação dos serviços pelo Gestor
Fiscal do Contrato, e não da emissão do mesmo.
d - Se forem constatados erros no Documento Fiscal, suspender-se-á o prazo de vencimento previsto,
voltando o mesmo a ser contado a partir da apresentação dos documentos corrigidos.
e - Deverá constar no documento fiscal o número da licitação – Pregão Presencial nº 031/2017; Nº do
Pedido de Compras, bem como nome do Banco, nº da Conta Corrente e Agencia bancária, da empresa,
sem os quais o pagamento ficará retido por falta de informações.
f - Para a liberação do pagamento, o licitante contratado deverá estar em situação regular perante o
F.G.T.S. e ao I.N.S.S. e não poderá estar inadimplente, em tributos de qualquer natureza, com a
Prefeitura Municipal de Nova Campina, independentemente de estes estarem ou não inscritos em
Dívida Ativa.
g - A situação regular perante o F.G.T.S. e ao I.N.S.S. deverá ser comprovada mediante apresentação
das Certidões Negativas juntamente com as notas fiscais para que seja processada a Ordem de
Pagamento.
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h - A Prefeitura Municipal de Nova Campina reserva-se o direito de descontar do pagamento devido à
Licitante vencedora, os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por
descumprimento de cláusulas constantes neste Edital.
DO FUNDAMENTO LEGAL
CLÁUSULA QUINTA

Este Contrato regula-se por todas as suas cláusulas e partes integrantes pelas disposições da Lei n.º
8.666, de 21 de junho de 1993, inclusive alterações posteriores e Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho
de 2002, bem como o Edital e Anexos do Pregão Presencial nº 031/2017.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CLÁUSULA SEXTA

As despesas provenientes da presente Licitação serão cobertas com recursos disponíveis nas dotações
do orçamento vigente de 2016 e das dotações especificas do próximo exercício. A duração, bem como
os quantitativos deste contrato está adstrita aos créditos orçamentários.
a - Despesa 811/3.3.90.39.11-10.301.1001.2039 – 02.15.01 Secret. Mun. Saúde
b - Despesa 1015/3.3.90.39.11-12.361.20072077 – 02.17.00 Secret. Mun. Educação
c - Despesa 695/3.3.90.39.11-15.452.5010.2190 – 02.18.00 Secret. Mun. De Agricultura
d - Despesa 852/3.3.90.39.11-08.244.4007.2152 – 02.19.00 Secret. Mun. De Assist. Social
e - Despesa 615/3.3.90.39.11-04.122.7001.2234–02.15.00 Secret. Mun. De Administração

DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
CLÁUSULA SÉTIMA

Fica designado como agente fiscal da execução do contrato, através da Portaria ____________,
__________________, portador da Cédula de Identidade RG n.°_______________e inscrita no
____________conforme artigo 67 Lei N° 8.666/93.
a – O Agente Fiscal de execução do contrato deverá acompanhar conferir a entrega dos produtos e
atestar no Documento Fiscal, a sua exatidão em conformidade com o Pedido de Compras e liberar o
documento para o setor responsável, para pagamento, bem como conferir os saldos existentes e prazo
de vigência do contrato, devendo regularizar caso necessite aditamento.
DA RESCISÃO
CLÁUSULA OITAVA

O Contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE sem quaisquer ônus para a Municipalidade, nas
seguintes hipóteses:
a -Se verificar a falência da CONTRATADA;
b -Se a CONTRATADA transferir o Contrato no todo ou parte, sem anuência por escrito da
CONTRATANTE;
c -Se ocorrer manifesta impossibilidade da CONTRATADA de dar cabal e perfeito desempenho das
obrigações assumidas.
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d -Caberá ainda rescisão administrativa deste Contrato no caso da CONTRATADA, reincidentemente
ou não, deixar de cumprir quaisquer das obrigações deste Contrato, sem prejuízo da responsabilidade
civil e criminal que o couber.
DAS SANÇÕES
CLÁUSULA NONA

A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93, no âmbito
da Prefeitura Municipal de Nova Campina, obedecerá ao disposto nesta Clausula.
a - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou reiterar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração da Prefeitura municipal de nova
Campina, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o as seguintes
penalidades:
I - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou
II - Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.
b - O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, sem prejuízo do disposto no parágrafo
primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará a contratada à multa de
mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do
prazo estipulado, na seguinte proporção:
I - Multa de 10% (dez por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso; e
II - Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso até o 45º
(quadragésimo quinto) dia de atraso.
c - Pela inexecução total ou parcial do serviço, poderão ser aplicadas à contratada as seguintes
penalidades:
I - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou
II - Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.
d - As multas referidas nesta Clausula não impedem a aplicação de outras sanções previstas nas leis
8.666/93 e 10.520/02.
e - Verificado que a obrigação não foi cumprida com atraso injustificado ou caracterizada a inexecução
parcial, o Município reterá, preventivamente, o valor da multa dos eventuais créditos que a contratada
tenha direito, até a decisão definitiva, assegurada a ampla defesa.
f - Se esta Prefeitura decidir pela não aplicação da multa, o valor retido será devolvido à contratada.
g - As penalidades serão aplicadas mediante procedimentos administrativos, garantindo o exercício de
prévia e ampla defesa.
h - As penalidades estabelecidas neste item não eximem a CONTRATADA das obrigações impostas pelo
Código Civil Brasileiro, e das normas legais vigentes.
REGIME DE EXECUÇÃOCONTRATUAL
CLÁUSULA DECIMA

a - DA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE
I -O prazo de implantação dos softwares, customização das informações, e conversão dos dados, será
de, no máximo, 40 (quarenta) dias úteis, contados a partir da data de assinatura do presente contrato;
e terão início no prazo de até 02 (dois) dias úteis a contar da disponibilização, pela CONTRATANTE, da
base de dados (elementos, informações e dados) necessária para sua execução.
II -A CONTRATADA efetuará a implantação, configuração e ativação dos softwares, atendendo
integralmente às características e às necessidades da CONTRATANTE descritas no Edital da licitação e
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seus anexos, responsabilizando-se por todos os materiais, acessórios, e, mão de obra necessária para o
seu bom funcionamento;
III -Os softwares possuirão mecanismos de segurança que permitirão garantir a autenticidade,
integridade e sigilo das informações nos processos e transações de seus módulos, tais como previsto
no Termo de Referência do Edital.
b - DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO SOFTWARE
I -A aceitação e recebimento dos softwares ficam condicionados à realização de minuciosos testes por
técnicos da CONTRATANTE, objetivando a verificação do perfeito funcionamento dos mesmos,
devidamente instalados e configurados, bem como de sua equivalência com as especificações contidas
no Edital, seus Anexos, bem como na Proposta da CONTRATADA.
c - DA GARANTIA TÉCNICA E DA ATUALIZAÇÃO
I -A CONTRATADA garante à CONTRATANTE a atualização das versões dos softwares cedidos, na
medida em que novas versões sejam disponibilizadas, durante o período de 12 (doze) meses, contados
a partir da assinatura do contrato;
II -Os softwares terão a garantia técnica de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do
contrato;
d - DA CAPACITAÇÃO/ TREINAMENTO
I -A CONTRATADA deverá promover a capacitação/treinamento dos servidores indicados pela
CONTRATANTE tão logo estejam concluídos os serviços de instalação e configuração dos softwares.
II - Tais atividades deverão se iniciar após a implantação do software, e estarem concluídas no prazo
de até 30 (trinta) dias, devendo ser capacitados até 05 servidores por área envolvida no objeto, e carga
horária de 30 horas por software.
III -Os treinamentos, via de regra, serão realizados nas dependências da CONTRATADA, com carga,
data, e, horários a serem definidos entre as partes.
IV -A CONTRATADA deverá providenciar em suas dependências toda a infraestrutura necessária (sala,
equipamentos, instrutor, material), para o treinamento.
V - Eventualmente, e desde que solicitado e aceito pela CONTRATADA, os treinamentos poderão se dar
na sede da CONTRATANTE, cabendo a esta, nestes casos, observar e se responsabilizar pelo
oferecimento de sala, equipamentos, e demais requisitos necessários.
e - DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO
I -A CONTRATADA deverá:
II -Ofertar manutenção e suporte técnico de todos os softwares, cujo licenciamento de uso se constitui
objeto deste contrato, pelo prazo de vigência deste ajuste, contados a partir do término de sua
implantação;
III -Realizar manutenção sempre que necessário o for, e, ainda, em função de alteração das legislações
competentes, ocorrendo está no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da solicitação da
CONTRATANTE.
IV -Dispor de serviço de suporte técnico aos chamados efetuados pela CONTRATANTE, em dias úteis,
no horário das 09:00 h às 17:00 h, por via “remota”, com atendimento no prazo de até 24 hs a contar
da data de abertura do chamado técnico, e, “in loco”, quando não solucionada a questão pela via
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remota, devendo ocorrer, neste caso, no prazo de até 42 hs a contar da data de abertura do chamado
técnico.
f - DO LOCAL DE ENTREGA/IMPLANTAÇÃO DOS SOFTWARES
I -A entrega e implantação dos softwares deverão ocorrer em equipamentos indicados pela
CONTRATANTE, sendo que as atividades destinadas a tais serviços se darão sempre em dias úteis, e,
horário comercial de expediente desta.
g - DOS CASOS OMISSOS DA EXECUÇÃO CONTRATUAL
I –A execução deste contrato, bem como os casos omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e
pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n.º 8.666/93 combinado
com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.
DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA

a - Constituem obrigações da Contratante:
I -Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da
CONTRATADA;
II - Impedir que terceiros executem o fornecimento dos softwares, sistemas operacionais e aplicativos,
e, demais serviços objeto deste contrato;
III - Efetuar os chamados de manutenção suporte técnico, nos termos previstos neste instrumento;
IV - Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes e efetuar o seu devido pagamento, nos termos
previstos neste contrato;
V - Acompanhar a execução dos serviços previstos para realização pela CONTRATADA, após a
assinatura do contrato, adotando todas as providências administrativas necessárias à sua realização,
bem como proceder ao recebimento e aceite dos softwares/serviços realizados.
b - Constituem obrigações da Contratada:
I - Executar os serviços de acordo com as especificações exigidas no Edital e em consonância com a
proposta respectiva, bem como cumprir os prazo e as quantidades constantes do Contrato,
responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula
estabelecida neste contrato;
II - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA,
se obrigando a atender prontamente reclamações, bem como dar ciência a PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA CAMPINA, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da
execução do contrato;
III - Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade da prestação dos serviços,
inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
IV - Comunicar imediatamente a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA qualquer alteração
ocorrida no endereço, conta bancária e outras julgadas necessárias para recebimento de
correspondência;
V - Indenizar terceiros e/ou a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA, mesmo em caso de
ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo
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o DETENTOR adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades
competentes e às disposições legais vigentes;
c - Manter, durante a vigência deste contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
no Edital;

DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
a - Em havendo necessidade de alteração contratual, aplicar-se-á, subsidiariamente, no que couber, o
artigo 65 da Lei nº 8.666/93.
b - O presente contrato poderá sofrer acréscimos ou supressões, nos termos da Lei 8.666/93.

DA GARANTIA CONTRATUAL
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
a - Fica a CONTRATADA dispensada de prestar garantia contratual de execução para o presente ajuste.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
§ 1° - São partes integrantes deste Contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão
nº 031/2017 e o Processo Administrativo n.º 2371/2017 a proposta da CONTRATADA, com os
documentos que a acompanham.
DO FORO
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

§ 1° - Para dirimir questões que resultem deste Contrato, a CONTRATANTE e a CONTRATADA,
elegem o Foro da Comarca de Itapeva/SP, com renúncia expressa de qualquer outro por mais
privilegiado que o seja.
§ 2° - E por estarem de acordo com todas as cláusulas aqui contidas, vai assinado pelos
representantes legais das partes, inicialmente nomeados, juntamente com duas testemunhas.
Nova Campina, ___ de ______ de2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA
Jucemara Fortes do Nascimento
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Xxxxxxxxxxxxxxx
CONTRATADA
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ANEXO VIII – Termo de Ciência e Notificação
(“Termo assinado juntamente com o Instrumento Contratual”)

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA
CONTRATADA:
CONTRATO N° (DE ORIGEM):
OBJETO:
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes
do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento,
damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas
legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo
90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem
eletrônica aos interessados.

LOCAL e DATA: PREFEITURA MUNICIPAL _________/__________2017.

CONTRATANTE
Nome e cargo: _______________________________________________________________________
E-mailinstitucional: ___________________________________________________________________
E-mail pessoal:_______________________________________________________________________

Assinatura:__________________________________________________________________________

CONTRATADA
Nome e cargo:________________________________________________________________________
E-mailinstitucional ___________________________________________________________________
E-mailpessoal:________________________________________________________________________

Assinatura:__________________________________________________________________
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Modelo Sugerido

ANEXO IX – Declaração de Disponibilidade de Equipe Técnica
(“Documento deve estar dentro do Envelope nº 02- Da Habilitação”)

DECLARAÇÃO

REF.:Edital Pregão nº 031/2017

(nome da empresa)________________________________, inscrita no CNPJ nº_______, por
intermédio do seu representante legal o (a) Sr.(a) ____________________, portador (a) do RG
nº ___________________ e do CPF nº _______________________, DECLARA sob as penas da
lei e para fins de direito, na qualidade de licitante o presente processo licitatório na
modalidade Pregão Presencial nº 031/2017, em cumprimento ao instrumento convocatório,
que possui Equipe Técnica com profissionais devidamente qualificados com vinculo a nossa
empresa, para execução do Objeto licitado neste certame.

---------------------------------------DATA

---------------------------------------------------------PREPRESENTANTE LEGAL

Anexo do Edital Pregão Presencial 031/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA
Estado de São Paulo
CNPJ 60.123.072/0001-58

Modelo Sugerido

ANEXO X – Declaração de Disponibilidade de Instalações e Equipamentos
(“Documento deve estar dentro do Envelope nº 02- Da Habilitação”)

DECLARAÇÃO

REF.:Edital Pregão nº 031/2017

(nome da empresa)________________________________, inscrita no CNPJ nº_______, por
intermédio do seu representante legal o (a) Sr.(a) ____________________, portador (a) do RG
nº ___________________ e do CPF nº _______________________, DECLARA sob as penas da
lei e para fins de direito, na qualidade de licitante do presente processo licitatório na
modalidade Pregão Presencial nº 031/2017, em cumprimento ao instrumento convocatório,
que possui disponibilidade de Instalações e Equipamentos para execução dos serviços objeto
do certame supracitado.

---------------------------------------DATA

---------------------------------------------------------PREPRESENTANTE LEGAL

Anexo do Edital Pregão Presencial 031/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA
Estado de São Paulo
CNPJ 60.123.072/0001-58

Recibo de Retirada de Edital

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA

MODALIDADE: Pregão Presencial
OBJETO: Contratação de Serviços de Licenciamento, Instalação e Manutenção de Softwares
Administrativos: Controle e Gerenciamento de Informações e Dados da Saúde e Controle e
gerenciamento de Informações e Dados da Frota Municipal
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2371/2017
EMPRESA:
CNPJ n°:
Endereço:
e-mail:
Cidade:

Estado:

Telefone:

Fax:

Obtivemos, através do acesso à página www.novacampina.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento
convocatório da licitação acima identificada.
,

de

de 2017.

Nome:

Senhor Licitante,
Visando à comunicação entre este Departamento e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de
retirada do Edital e remetê-lo à Seção de Licitações, preferencialmente pelo e-mail:
compras@novacampina.sp.gov.br
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Nova Campina da comunicação de eventuais
esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações
adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.
Recomendamos, ainda, consultas atualizadas à referida página para eventuais comunicações e/ ou esclarecimentos
disponibilizados acerca do processo licitatório.
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