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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE REFERÊNCIA
(Inciso II, Art. 59 - DM 7.349/19)

1. OBJETO
(alínea "a", inciso II, Art. 59 - DM 7.349/19)

O presente termo de referência tem por objeto a Contratação de Empresa para
Implantação de Prontuário Eletrônico nas Unidades de Saúde, Regulação, Farmácia e
Almoxarifado, por meio da contratação de solução que contemple os serviços de
disponibilização e implantação de software, treinamento dos profissionais de saúde e
suporte técnico contínuo para uso do Prontuário Eletrônico, conforme especificações
discriminadas neste Termo de Referência.
2. JUSTIFICATIVA
(alínea "b", inciso II, Art. 52 - DM 7.349/19)

A Atenção Básica (AB), através da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), se
define como o primeiro nível de atenção à saúde em uma rede ou sistema integrado
de serviços para o atendimento integral às necessidades de saúde da população.
No Sistema Único de Saúde (SUS), cabe aos municípios a organização e a realização da
AB em consonância com os princípios definidos pelas esferas federal e estadual.
O processo de gestão da informação apoia os profissionais e gestores nas atividades
de identificação, aquisição, organização, armazenamento, distribuição e uso
adequado da informação, independentemente do formato ou meio em que se
encontra (seja em documentos físicos ou digitais). Seu objetivo é fazer com que as
informações cheguem às pessoas que necessitam delas para tomar decisões no
momento certo. Isso é alcançado através da sinergia entre a tecnologia da informação
e comunicação (TIC) e os recursos informativos visando o desenvolvimento de
estratégias e a estruturação de atividades organizacionais.
A Política Nacional de Informação e Informática em Saúde (PNIIS), de caráter
orientador, apresenta princípios e diretrizes norteadores de uma organização
institucional, tais como: a melhoria da qualidade e do acesso ao sistema de saúde
brasileiro; a transparência e segurança da informação em saúde; o acesso à
informação de saúde pessoal como um direito do cidadão; o suporte da informação
para tomada de decisão por parte do gestor e profissional de saúde; e, por fim, o
desenvolvimento institucional do SUS e de todo o sistema de saúde brasileiro, com
ganhos de eficiência na redução do número de sistemas de informação em saúde
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existentes ou sua simplificação, gestão e formação de pessoas, aquisição de insumos,
monitoramento e avaliação das ações, logística, pagamento e transferência de
recursos e outros processos-meio.
Nesse sentido, a utilização de sistemas interoperáveis e de recursos de
compartilhamento nacional de dados como o Registro Eletrônico de Saúde (RES) e o
Cartão Nacional de Saúde (CNS), bem como o uso de algumas ferramentas de
comunicação como o Tele saúde, o Portal Saúde com Mais Transparência e a Sala de
Apoio à Gestão Estratégica (SAGE) do Ministério da Saúde são estratégias para a
elaboração e efetivação de políticas públicas condizentes com a concretização dos
princípios constitucionais e legais em saúde.
A Estratégia e-SUS Atenção Básica oferta aos profissionais da Atenção Básica a solução
do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) que conta com uma gama de ferramentas
que auxiliam o seu trabalho seja na organização da agenda da equipe, durante o
registro dos seus atos de cuidado e do acompanhamento da saúde dos usuários do
serviço. Para que o seu uso seja realizado de forma adequada pelas equipes de AB, as
Unidades Básicas de Saúde (UBS) necessitam de uma estrutura de informatização e
conectividade mínima, para que seja possível a implantação de um sistema de
prontuário eletrônico com esta complexidade.
Com vistas a dar continuidade à execução das ações propostas na PNIIS de 2016,
focando na construção e evolução da estrutura de e-Saúde no âmbito do SUS no país,
a Comissão Intergestores Tripartite (CIT) publicou a Resolução n9 7, de 24 de
novembro de 2016 que "define o prontuário eletrônico como modelo de informação
para registro das ações de saúde na atenção básica e dá outras providências", como
forma de impulsionar a preparação das UBS para o uso de soluções de prontuário
eletrônico em todo o território nacional.
Atualmente ainda há uma lacuna importante no que tange a informatização de grande
parte das Unidades de Saúde em grande parte dos municípios brasileiros, seja na
infraestrutura de equipamentos de informática, seja na disponibilidade de
conectividade, impactando diretamente na capacidade de implantação de sistemas
de PE nestas Unidades de Saúde.
Em relação à situação nacional de uso de soluções de prontuário eletrônico na atenção
básica, temos 1.267 municípios com todas as UBS utilizando prontuário eletrônico,
2.025 municípios que já iniciaram o uso de prontuário eletrônico em parte das UBS e
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2.278 municípios que ainda não iniciaram a implantação de prontuário eletrônico. O
uso de prontuário eletrônico no conjunto de municípios totaimente e parcialmente
implantado corresponde a 16.006 UBS do país (33,6%).
De acordo com o Tribunal de Contas de União, acordão TC 003.372/2018-9, no seu
item n. 29, é importante a homogeneização e padronização das soluções de
prontuário eletrônico implantadas num mesmo município, e dada a necessidade de
articulação entre a Atenção Básica e a rede de média complexidade, se torna
fundamental que a escolha seja uniforme ao nível da solução que atenda as
necessidades não só das Unidades Básicas de Saúde mas também das unidades de
média complexidade, como os ambulatórios de especialidade e as policlínicas, e
também das unidades de urgência e emergência que são a porta de entrada na alta
complexidade e onde existe uma demanda não equivalente ao grau de risco dos
pacientes o que obriga a uma estrita articulação entre a rede básica com essas
unidades para moderar a utilização das demandas espontâneas que não representam
casos de gravidade e, após avaliação de risco, podem ser encaminhadas para a rede
básica para seguimento.
Por tudo exposto, para que os objetivos estratégicos de qualificar instrumentos de
execução direta, gerando ganhos de produtividade no compartilhamento nacional de
dados do SUS, se faz necessária a contratação de serviços de locação de sistema
integrado de gestão de saúde municipal envolvendo treinamento dos profissionais de
saúde e suporte técnico para dar sustentação ao uso do prontuário eletrônico.
Os objetivos estratégicos do Ministério da Saúde, o Plano Diretor de Tecnologia da
Informação e a contratação pretendida possuem alinhamento nos seguintes tópicos:
•
PNS 2020-2023 OE 1: Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em
tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das
necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica e especializada,
ambulatorial e hospitalar.
•
PPA 2020-2023 Objetivo: 0713 - Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de
saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento
das necessidades de saúde, aprimorando a prática de atenção básica e especializada,
ambulatorial e hospitalar. § 04EI - Garantir 14 mil Unidades Básicas de Saúde
utilizando prontuário eletrônico.
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•

PDTI - OETI.5 Prover infraestrutura tecnológica e serviços necessários ao MS:

o
N5.2 - Estabelecer um processo de monitoramento da infraestrutura
tecnológica;
o
N5.4 - Otimizar o processo de guarda da informação;
o
M5.3 -100% da infraestrutura monitorada;
o
A5.5 - Executar o monitoramento da infraestrutura.
•
PDTI - OETI.7 Promover a integração e disponibilização de informações de
saúde:
o
Necessidade 7.1.: Compartilhar informações entre sistemas;
o
Necessidade 7.6.: Implantar processo de governança de acesso e controle às
informações do RES e CMD;
o
Necessidade 7.7.: Disponibilizar serviços públicos para o cidadão por meio
digital;
o
M7.1 - 50% de aumento na integração de informações entre os sistemas;
o
A7.4 - Realizar integração de informações entre os sistemas conforme Plano de
Integração;
o
A7.5 - Planejar e realizar a integração das bases de dados (DATASUS) a partir
de estudo preliminar.
3. DEFINIÇÃO DAS UNIDADES (ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO) E QUANTIDADES
(alínea "c", inciso II, Art. 5e - DM 7.349/19)

3.1. O objetivo da solução é a implantação do Prontuário Eletrônico e solução de
conectividade para informatização preliminar de 73 (setenta e três) Unidades de
Saúde para utilização por 6.001 (seis mil e um) profissionais de acordo com o detalhe
apresentado abaixo:
Sub-conjunto Atenção Básica, ESF e Ambulatórios

UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE

BASICA DE SAUDE ALAYDE CUNHA
BASICA DE SAUDE BARAO DO AMAPA
BASICA DE SAUDE CALUNDU
BASICA DE SAUDE CANGULO
BASICA DE SAUDE DR ANTONIO GRANJA
BASICA DE SAUDE DR JOSE DE FREITAS
BASICA DE SAUDE EDNA SIQUEIRA SALES
BASICA DE SAUDE JOSE CAMILO DOS SANTOS

Profissionais

Equipes

79
21
26
26
50
68
31
40

6
0
6
5
0
1
0
1
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UNIDADE BASICA DE SAUDE SARAPUI
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA BARRO BRANCO
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA CARLOS ROBERTO Z AGARI KOELER
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA CIDADE DOS MENINOS
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA CRISTOVAO COLOMBO
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA DOIS IRMÃOS
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA GRAMACHO
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA IMBARIE
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA JARDIM ANHANGA
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA JARDIM GRAMACHO
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA JARDIM GRAMACHO IV
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA JARDIM OLIMPO
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA MANGUEIRINHA
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA MANOEL BARCELOS
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA MARIA DALVA PEREIRA GOMES
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA NELSON CHAVES DE ARAÚJO
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA NOVA CAMPINA
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA OTACILIO DA SILVA
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA PARADA ANGÉLICA
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA PARADA MORABI
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA PARQUE COMERCIAL
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA PARQUE ELDORADO
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA PARQUE ESPERANÇA
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA PARQUE PAULISTA
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA PILAR
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA PILAR III IV E V
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA SANTA LUCIA
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA SANTA ROSA
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA SANTO ANTONIO DA SERRA
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA SAO BENTO
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA SEBASTIAO DE SOUZA ALVES
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA TAQUARA
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA TREVO DAS MISSÕES
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA VILA MARIA HELENA
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA VILA SAO LUIZ
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA VILA URUSSAI
CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE DE CAXIAS
POLICLINICA HOSPITAL DUQUE DE CAXIAS
POSTO MEDICO SANITARIO DE CAMPOS ELISEOS
POSTO MEDICO SANITARIO DE IMBARIE
POSTO MEDICO SANITARIO DE XEREM

60
16
24
11
10
11
36
12
50
52
14
12
18
37
24
12
49
25
34
20
15
40
34
21
31
38
21
14
14
20
34
21
24
41
22
11
284
164
173
121
171

3
2
3
2
1
2
5
2
6
5
1
2
2
4
3
2
6
3
4
3
2
4
5
3
3
4
3
1
1
3
2
2
4
6
2
2
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POSTO MEDICO SANITARIO DO PILAR
POSTO MEDICO SANITARIO PARQUE EQUITATIVA
C E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 1CENTRO
C E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS II IMBARIE
C E O CENTRO DE ESPECIALIDES ODONTOLOGICAS III PRAINHA
C E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS IV XEREM
CENTRO ODONTOLOGICO PROF HERDY
CENTRO DE FISIOTERAPIA PASTOR NORIVAL FRANCO
CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER
CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
COMUNIDADE TERAPÊUTICA FAZENDA PARAÍSO
CAPS CENTRO DE ATENPSICOSSOCIAL DRLESLIE SCHAVIN
CAPSAD RENATO RUSSO
CENTRO DE AT PSICOSINFANTO JUVENIL DE DCAXIAS CAPSIJ DC
CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL IMBARIE
CENTRAL DE REGULACAO DE SERVIÇOS DE SAUDE
COORD CONTROL AVAL E AUDITORIA SERV SAUDE SUPERV MEDICA
CENTRAL MUNICIPAL DE VACINAS
Total Sub-conjunto Atenção Básica, ESF e Ambulatórios
Sub-conjunto Emergências / UPAs
UPA INFANTIL WALTER GARCIA
UPA PARQUE BEIRA MAR
Total Sub-conjunto Emergências / UPAs
Sub-conjunto Hospitais
HOSPITAL INFANTIL ISMELIA SILVEIRA
HOSPITAL MUNICIPAL MOACYR RODRIGUES DO CARMO
HOSPITAL SAO JOSE
MATERNIDADE SANTA CRUZ DA SERRA
Total Sub-conjunto Hospitais

140
153
17
19
12
11
13
10
69
99
1
31
21
24
63
3
10
10
2888
Profissionais
386
258
644
Profissionais
358
1318
320
473
2469

127

Leitos

50
276
128
110
564

3.2. O serviço deverá contemplar todas as futuras Unidades de Saúde que serão
inauguradas dentro da vigência do Contrato, sendo que, se necessário, tenha
readequação financeira;
3.3. Requisitos do Sistema de Prontuário Eletrônico:
3.3.1. Itens transversais
3.3.1.1. Configurações do Sistema:
3.3.1.1.1. Importar CNES (Unidades de Saúde, Tipos de Serviços, Equipes);
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3.3.1.1.2. Gerenciamento de profissionais usuários do Sistema (Adicionar
Profissional / Usuário do Sistema, Redefinir Senha do Usuário, Lotar
um profissional, Definir Agenda dos Profissionais, Fechamento de
Agenda do Profissional, Outras opções para um Profissional);
3.3.1.1.3. Garantir a atualização da tabela SIGTAP disponível na aplicação no
máximo a cada 6 meses;
3.3.1.1.4. Rotina de Transmissão, Sincronização e Processamento de Dados
para o Centralizador Nacional / SISAB.
3.3.1.2. Segurança:
3.3.1.2.1. Homologação padrão mínimo NGS1 emitido pela SBIS - Sociedade
Brasileira de Informática em Saúde / CFM - Conselho Federal de
Medicina obtida nos últimos 03 (três) anos (após Dezembro de 2017).
Os requisitos e o processo para esta avaliação estão descritos e
detalhados em (http://www.sbis.org.br);
3.3.2. Itens referentes a Atenção Básica e Média Complexidade
3.3.2.1. Acolhimento:
3.3.2.1.1. Emitir etiquetas para identificação e com código de barras em
impressoras térmicas;
3.3.2.1.2. Acolher e utilizar classificação de risco dos pacientes, de acordo com
a gravidade da demanda;
3.3.2.1.3. Poder realizar a classificação de risco de forma manual selecionando
a cor ou através de resposta às perguntas do protocolo que levam à
classificação automática da prioridade do atendimento;
3.3.2.1.4. Definir áreas de atendimento por nível de gravidade;
3.3.2.1.5. Realizar chamamento por nome ou posição do paciente;
3.3.2.2. Agenda:
3.3.2.2.1. Interoperabilidade com serviço do barramento DATASUS para
disponibilização de agendamento online no aplicativo e-SUS Cidadão,
a partir da publicação de normativa específica pelo Ministério da
Saúde;
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33.2.2.2. Agendar uma consulta;
3.3.2.23. Incluir o cidadão com consulta agendada na lista de atendimentos;
33.2.2.4. Informar a falta do cidadão;
33.2.2.5. Excluir o cidadão da agenda;
33.2.2.6. Visualizar agendamento;
33.2.2.7. Visualizar histórico de atendimento;
33.2.2.8. Reservar agenda do profissional.
3.3.23. Atendimento:
33.23.1. Interoperabilidade com serviço do barramento DATASUS utilizando
o perfil IHE XDS.b de acesso a documentos clínicos no repositório do
Registro Eletrônico de Saúde Nacional, a partir da publicação de
normativa específica pelo Ministério da Saúde;
33.23.2. Lista de Atendimento;
3.3.233. Escuta Inicial;
33.23.4. Atender - Prontuário do Cidadão:
33.23.4.1. Folha de Rosto;
33.23.4.2. SOAP (Subjetivo, Objetivo, Avaliação, Plano);
33.23.43. Adoção de terminologia clínica adequada para registro de
problemas e diagnósticos;
33.23.4.4. Classificação Internacional da Atenção Primária 2- ed (CIAP2);
33.23.4.5. Classificação Internacional de Doenças (CID10);
33.23.4.6. Registro de achados clínicos relevanteà e essenciais ao
processo de cuidado no Objetivo;
33.23.4.7. Interação do registro da Avaliação do SOAP com a Lista de
Problemas e Condições;
33.23.4.8. Ferramentas do Plano;
33.23.4.9. Atestados e Certidão de Comparecimento;
3.3.2.3.4.10. Solicitação de Exames;
3.3.2.3.4.11. Padrão de solicitação para exames comuns e APAC de acordo
com normas do MS;
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3.3.2.3.4.12. Adoção de terminologia SIGTAP;
3.3.2.3.4.13. Prescrição de Medicamentos;
3.3.2.3.4.14. Prescrição adequada às normas ANVISA e MS, histórico de
prescrições, gestão da terapia medicamentosa, impressão da
receita;
3.3.2.3.4.15. Utilização da base de medicamentos cesta básica do
Município, vinculada ao Hórus;
3.3.2.3.4.16. Consulta de disponibilidade de medicamentos na farmácia da
unidade de saúde;
3.3.2.3.4.17. Encaminhamentos;
3.3.2.3.4.18. Padrão de solicitação de consultas comuns e APAC de acordo
com normas do Ministério da Saúde;
3.3.2.3.4.19. Lista de problemas e Condições;
3.3.2.3.4.20. Garantir interação com o bloco de Avaliação do SOAP e com
os Antecedentes;
3.3.2.3.4.21. Acompanhamento:
Pré-natal,
Crescimento
&
Desenvolvimento da Criança, Diabetes, Hipertensão, Rastreios
câncer, Situação Vacinai, Idoso, Acompanhamento geral (para
cidadãos fora dos grupos prioritários de acompanhamento);
3.3.2.3.4.22. Antecedentes: Mostrar antecedentes clínicos em interação
com a Lista de Problemas e Condições;
3.3.2.3.4.23. Histórico Clínico: Apresentar todos os atendimentos do
cidadão ocorridos dentro da Unidade de Saúde (consultas,
procedimentos, vacinas, visitas domiciliares, etc.);
3.3.2.3.4.24. Recuperar documentos clínicos em padrão Open EHR de
outros serviços de saúde através do barramento DATASUS
utilizando o perfil IHE XDS.b de acesso a documentos clínicos no
repositório do Registro Eletrônico de Saúde Nacional, a partir da
publicação de normativa específica pelo Ministério da Saúde;
3.3.2.3.4.25. Odontograma Digital: Ferramenta digital interativa com
todos os elementos dentários, evolução por dente, registro de
ações e procedimentos, histórico por atendimento;
3.3.2.3.4.26. Gerir o fluxo dos pacientes com classificação de risco de
acordo com a sua gravidade, incluindo a interação com
internação, salas de observação, administração de medicação ou
requisição de exames e análises;
3.3.2.3.4.27. Gerir as revelias;
3.3.2.3.4.28. O registro de leitos e quartos para pacientes internados no
OS;
3.3.2.3.4.29. Classificação de risco para serviço de urgência;
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3.3.2.3.4.30. Registro de observação de episódios de internação com
dados clínicos pelo médico, enfermeiro e outros profissionais de
saúde;
3.3.2.3.4.31. Registro de observação de episódios de procedimento
cirúrgico com dados clínicos pelo médico, enfermeiro e outros
profissionais de saúde;
3.3.2.3.4.32. Finalizar o atendimento: Enviar o documento clínico de
resumo de atendimento da atenção básica de acordo com o
padrão estabelecido pelo DAB/MS (padrão Open EHR) através do
barramento DATASUS utilizando o perfil IHE XDS.b de
transmissão de documentos clínicos ao repositório do Registro
Eletrônico de Saúde Nacional, a partir da publicação de
normativa específica pelo Ministério da Saúde.
3.3.2.3.5. Registro de contingência - Fichas em papel no modelo e-SUS AB CDS:
3.3.2.3.5.1. Ficha de Cadastro Individual;
3.3.2.3.5.2. Ficha de Cadastro Domiciliar e Territorial;
3.3.2.3.5.3. Ficha de Atendimento Individual;
33.2.3.5.4. Ficha de Atendimento Odontológico Individual;
3.3.23.5.5. Ficha de Atividade Coletiva;
33.23.5.6. Ficha de Procedimentos;
33.23.5.7. Ficha de Visita Domiciliar e Territorial;
33.23.5.8. Ficha de Marcadores de Consumo Alimentar;
33.23.5.9. Ficha Complementar - Registro de Emergência em Saúde
Pública Síndrome Neurológica por Zika/Microcefalia;
3.3.2.3.5.10. Ficha de Vacinação.
33.2.4. Itens referentes a Urgência, Hospitais, Regulação e Farmácia
33.2.4.1. Regulação:
33.2.4.1.1. Este módulo deve permitir a integração total entre as
unidades de atenção básica e as demais unidades, contemplando
o circuito completo desde a solicitação de consulta ou exame
pelo médico de família, passando pelo processo de avaliação e
regulação, e concluindo com o agendamento para realização da
consulta ou exame com aviso ao paciente do local e dia de
realização;

Processo n°: 014/000504/2021
Fls.:

jo S3-f__________

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.2.4.1.2. Deve permitir o retorno da informação em qualquer cenário:
absenteísmo ou efetivação com retorno do laudo / avaliação ao
profissional que realizou o pedido.
33.2.4.2. Urgência e Emergência:
33.2.4.2.1. Este módulo deverá disponibilizar a porta de entrada para a
Urgência e Emergência no que diz respeito às Unidades de
Urgência e Emergência sobre gestão municipal, com o objetivo
de diminuir o tempo de espera no ato de admissão do paciente e
nos cuidados ao mesmo.
33.2.4.2.2. Deve incluir módulo de classificação de risco com protocolo de
gravidade por cores e mensuração e coleta de sinais vitais na
admissão;
33.2.4.23. Deve permitir a avaliação clínica e a colocação do paciente em
observação e/ ou encaminhamento para outro setor como
realização de exames, medicação ou outra conduta terapêutica;
33.2.4.2.4. Deve permitir a visualização dos pacientes triados e seu devido
encaminhamento;
33.2.4.2.5. Deve permitir transparência na publicação dos tempos médios
de espera em cada serviço;
33.2.4.2.6. Deve articular com a rede de atenção básica para garantir o
retorno da informação do paciente atendido em episódio de
urgência pela sua equipe de saúde para garantir correto
acompanhamento pós-alta.
33.2.43. Internação:
33.2.43.1. Deve possibilitar o cadastro e controle das unidades de
internação com determinação hierarquizada das estruturas a que
pertencem e identificação das unidades de intensivismo e de
cirurgia;
33.2.43.2. Deve permitir apresentar painel com a ocupação de leitos e
previsão de ocupação em 24h e 48h, baseado nos tempos médios
de internação por diagnóstico;
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3.3.2.43.3. Deve incluir processos amigáveis de admissão do paciente ao
leito e de transferência de pacientes entre leitos (do mesmo
serviço ou serviços diferentes).
33.2.4.4. Prontuário eletrônico:
33.2.4.4.1. Deve possibilitar a realização de padronizações de um
repositório onde todas as informações de saúde estão
armazenadas e ser integrado com todas as unidades do
município;
33.2.4.4.2. Deve permitir coletar dados de avaliação clínica, evolução,
utilização de escalas internacionais como Glasgow,
intercorrências, balanço hídrico, sinais vitais, registro de
procedimentos cirúrgicos, resultados de análises e exames com
capacidade de integração dos laudos e imagens provenientes dos
equipamentos, prescrição e administração de medicação,
incluindo o circuito completo desde a prescrição, integrando com
a farmácia e depois com o aprazamento e administração pela
equipe de enfermagem;
33.2.4.43. Permitir a emissão de documentos assistenciais associados ao
fluxo de contra referência e de alta.
33.2.4.5. Farmácia:
33.2.4.5.1. Este módulo deve possibilitar o controle e gestão dos materiais
e medicamentos associados em articulação com o
gerenciamento central do estoque e almoxarifado de todas as
unidades;
33.2.4.5.2. Deve permitir o processo de rastreabilidade por lote;
33.2.4.53. Deve permitir a verificação de estoques e quantidade mínima
e máxima ao nível central e por armazém satélite;
33.2.4.5.4. Deve permitir computar relatórios de consumo e de curva ABC
e gerar alertas de reposição / remanejamento de estoque
relativo a prazos de validade e quantidade.
33.2.4.6. Centro Cirúrgico:
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3.3.2.4.6.1. Deve permitir o controle da agenda cirúrgica, incluindo a
alocação de salas, o gerenciamento dos tempos de intervalo e
indisponibilidade para limpeza e desinfeção, a alocação de
profissionais, o controle de kits e instrumentos;
3.3.2.4.6.2. Deve permitir o registro de dados da avaliação pré-operatória,
protocolo cirúrgico, e avaliação pós-operatória.
3.3.2.5. Itens referentes a Relatórios gerenciais e faturamento
3.3.2.5.1. Relatórios e Faturamento:
3.3.2.5.1.1. Exportar os arquivos no padrão SUS;
3.3.2.5.1.2. Realizar o fechamento da competência com toda a Produção
Ambulatorial dando maior relevância à apresentação de
produção individualizada (BPA-i), evitando a reapresentação e
erros;
3.3.2.5.1.3. Realizar o fechamento da competência com todas as AlHs
selecionadas no período, controlando cada AIH já emitida e
evitando reapresentação e erros;
3.3.2.5.1.4. Disponibilização de modelos de relatórios referentes a
Atendimentos, Acompanhamento, Situação de Saúde,
Monitoramento, Procedimentos e Exames, produção dos
profissionais, das equipes e das unidades, devendo disponibilizar
os seguintes exemplos:
3.3.2.5.1.4.1. Percentagem de consultas ao paciente pelo seu próprio
médico de família;
3.3.2.5.1.4.2. Acompanhamento do plano de trabalho odontológico,
avaliando a proporção de altas no tratamento odontológico,
dos usuários cadastrados;
3.3.2.5.1.4.3. Percentual de escolas no território com atividades de
promoção, prevenção e assistência acompanhadas pelas
ESF e ESB;
3.3.2.5.1.4.4. Percentual de escovação dental supervisionada com
entrega de kits de Saúde Bucal nas escolas e creches
públicas no território;
3.3.2.5.1.4.5. Custo médio de medicamentos prescritos por usuário;
3.3.2.5.1.4.6. Custo médio de serviços de apoio a diagnóstico e terapia
prescritos por usuário;

m
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3.3.2.5.1.4.7. Regularidade no envio da produção (SIA, SIAB, SISAB);
3.3.2.5.1.4.8. Percentagem de demanda espontânea em relação à
programada;
3.3.2.5.1.4.9. Taxa de visitas domiciliares por 1.000 inscritos;
3.3.2.5.1.4.10. Taxa de grupos educativos por 1.000 inscritos;
3.3.2.5.1.4.11. Percentagem
de
consultas
agendadas
não
presencialmente, por telefone, e-mail ou plataforma web
do prontuário eletrônico;
3.3.2.5.1.4.12. Percentagem de mulheres entre os 25 e 64 anos com
colpocitologia registrado nos últimos 3 anos;
3.3.2.5.1.4.13. Percentagem de diabéticos com pelo menos duas
consultas registradas nos últimos 12 meses;
3.3.2.5.1.4.14. Percentagem de hipertensos com registro de pressão
arterial nos últimos 6 meses;
3.3.2.5.1.4.15. Percentagem de crianças com vacinas em dia,
atualizado aos 2 anos;
3.3.2.5.1.4.16. Percentagem de crianças com vacinas em dia,
atualizado aos 6 anos;
3.3.2.5.1.4.17. Percentagem de consultas de pré-natal no primeiro
trimestre de gravidez;
3.3.2.5.1.4.18. Percentagem de primeiras consultas de puericultura
efetuadas até 28 dias;
3.3.2.5.1.4.19. Proporção de altas, no tratamento odontológico, dos
usuários que iniciaram tratamento;
3.3.2.5.1.4.20. Proporção kits odontológicos familiares distribuídos
para famílias com vulnerabilidade social;
3.3.2.5.1.4.21. Percentagem de pacientes encaminhados em relação
ao número de pacientes atendidos;
3.3.2.5.1.4.22. A vigilância, em planejamento familiar, de uma mulher
em idade fértil, por ano;
3.3.2.5.1.4.23. A vigilância, em planejamento familiar, de uma mulher
em idade fértil, com inserção de DIU ou pré-operatório para
vasectomia ou laqueadura;
3.3.2.5.1.4.24. A vigilância de uma gravidez;
3.3.2.5.1.4.25. A vigilância de uma criança, no primeiro ano de vida,
por ano;
3.3.2.5.1.4.26. A vigilância de uma criança, no segundo ano de vida,
por ano;
3.3.2.5.1.4.27. A vigilância de uma pessoa diabética, por ano;
3.3.2.5.1.4.28. A vigilância de uma pessoa hipertensa, por ano;
3.3.2.5.1.4.29. A vigilância de uma pessoa em alta por cura de
tuberculose;
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3.3.2.5.1.4.30. A vigilância de uma pessoa em alta por cura de
hanseníase;
3.3.2.5.1.4.31. Acompanhamento de paciente tabagista, alcoolista e
outras drogas;
3.3.2.5.1.4.32. Tempos médio de espera por classificação de risco;
3.3.2.5.1.4.33. Pacientes atendidos por classificação de risco;
3.3.2.5.1.4.34. Pacientes atendidos na meta por classificação de risco;
3.3.2.5.1.4.35. Produção diária por turno, com total de acolhidos,
classificados e atendidos por categoria profissional
(Assistente Social, Clínica Médica, Pediatria, Odontologia,
sem especialidade);
3.3.2.5.1.4.36. Listagem de óbitos com tempo de permanência e CID;
3.3.2.5.1.4.37. Listagem de Comissão de Controle de Infeção PréHospitalar;
3.3.2.5.1.4.38. Listagem de Controle de Infarto Agudo do Miocárdio;
3.3.2.5.1.4.39. Listagem de Controle de Acidente Vascular Cerebral;
3.3.2.5.1.4.40. Listagem das Fichas de Notificação Compulsória;
3.3.2.5.1.4.41. Mapa de Consumos e Controle de Estoque;
3.3.2.5.1.4.42. Mapa de Curva ABC;
3.3.2.5.1.4.43. Mapa de Ocupação de Leitos;
3.3.2.5.1.4.44. Mapa de Ocupação de Salas Cirúrgicas;
3.3.2.5.1.4.45. Mapa de Produção por Serviço e Profissional;
3.3.2.5.1.4.46. Mapa de Produção por Procedimento.
3.3.2.5.1.5. Os relatórios com indicadores computados devem apresentar
a ficha técnica de cálculo, apresentar o valor total e, quando
aplicável o valor do numerador e do denominador, devendo
quando se refere a pacientes, poder apresentar a listagem
nominal dos pacientes que estão computados no denominador,
no numerador e na diferença, permitindo assim uma ferramenta
que facilite a busca ativa dos pacientes com algum nível de
incumprimento.
3.3.2.6. Itens referentes a Gerenciador de senhas (totens e painéis de chamada)
3.3.2.6.1. Sistema gerenciador de atendimento, tecnologia WEB, interativo,
personalizável, compatível com totens touchscreen ou tablets;
3.3.2.6.2. Permitir impressão de senhas, com modelos personalizáveis, em
Totem de atendimento;
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3.3.2.63. Realizar chamadas de senha através de monitores/TV ou painéis
eletrônicos, com vocalização das senhas (voz feminina/masculina) e
sinal de "bip".
33.2.6.4. Permitir gerenciamento da fila, de acordo com o fluxo do
atendimento;
33.2.6.5. Possuir indicadores de desempenho por funcionário, tempo de
atendimento x serviço, tempo médio por categoria, tempo de espera
médio para cada fila;
33.2.6.6. Exibir senhas chamadas por atendente e o histórico de chamados;
33.2.6.7. Permitir classificação de
idoso/gestante/PNE e +80.

senhas

por

prioridade

de

lei:

33.2.7. Itens referentes a portal / Aplicativo do paciente chamada)
33.2.7.1. Módulo que permita o acesso para:
33.2.7.1.1. Agendamento de consulta na rede básica;
33.2.7.1.2. Consulta da sua posição no sistema de regulação;
33.2.7.13. Troca de mensagens com ouvidoria
reclamações, sugestões ou elogios;

para

33.2.7.1.4. Troca de mensagens com equipe de
esclarecimento de dúvidas, sinais e sintomas;

possíveis

saúde

para

33.2.7.1.5. Pesquisa de satisfação;
33.2.7.1.6. Autocuidado permitindo coleta de dados clínicos pelo próprio
paciente;
33.2.7.1.7. Agenda de condutas com dicas de bem-estar, planejamento de
cuidados e de medicação a tomar.
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4. DA NATUREZA DO SERVIÇO
4.1. A presente contratação, à luz do que dispõe o conceito atribuído pelo Tribunal de
Contas da União, trata de contratação de serviços continuados, sem dedicação
exclusiva de mão de obra.
5. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
(alínea

, inciso II, Art. 52 - DM 7.349/19)

5.1. Requisitos de Negócio (letra a, inciso I, art.17, IN 04/2014) - "independem de
características tecnológicas e que definem as necessidades e os aspectos funcionais
da Solução de Tecnologia da Informação" (g.n)
5.1.1. Necessidade de ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo
adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das
necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica e especializada,
ambulatorial e hospitalar.
5.1.2. Implantar e informatizar as Unidades de Saúde no âmbito do SUS.
5.1.3. Manter os Serviços de TI sempre disponíveis aos usuários do SUS.
5.1.4. Ampliar a utilização do Prontuário Eletrônico para todas as Unidades de Saúde.
5.1.5. Prover a integração e disponibilização de informações de saúde no âmbito do
SUS garantindo maior assertividade nas ações estratégicas de saúde;
5.1.6. A facilidade proporcionada pela utilização dos recursos tecnológicos são cada
vez mais essenciais no desenvolvimento das atividades das Unidades de Saúde.
Sendo assim, torna-se imprescindível a existência de serviços continuados com
ativos de TI e profissionais técnicos suficientes e capacitado para garantir a
continuidade e o adequado funcionamento dos serviços de atendimento à
população.
5.1.7. Possibilitar a restauração da operação normal dos serviços com mínimo de
impacto nos processos de negócios de TI, dentro dos elementos mínimos de
prestação de serviços e prioridades estabelecidos.
5.1.8. Necessidade de atender aos objetivos estratégicos do Ministério da Saúde por
meio do PNS 2020-2023 OE 1 e PPA 2020-2023 Objetivo: 0713.
5.2. Requisitos de capacitação (letra b, inciso I, art.17, IN 04/2014) - "definem a
necessidade de treinamento, de carga horária e de materiais didáticos" (g.n)
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5.2.1. Os serviços de treinamento previstos têm por propósito capacitar os
profissionais de saúde no uso pleno da solução, incluindo conhecimento básico
do hardware (computador, tablet, etc.) e o conhecimento integral e aprofundado
do software (sistema de prontuário eletrônico).
5.2.2. A CONTRATADA deverá ministrar o treinamento presencial na implantação,
bem como, a cada nova versão do sistema de prontuário eletrônico por Unidade
de Saúde.
5.2.3. A CONTRATADA poderá ministrar um treinamento para mais de uma Unidade
de Saúde.
5.2.4. O treinamento deverá ser presencial, ter carga horária mínima de 20h e não
poderá ser meramente expositivo, devendo contemplar o uso prático da solução.
5.2.5. O treinamento e o material didático devem ser apresentados em língua
portuguesa e deve ser fornecido em formato digital para todos os participantes.
5.2.6. Ao final de cada turma, a CONTRATADA deverá entregar certificado de
participação a cada profissional da saúde treinado.
5.2.7. Os treinamentos serão dados como concluídos após a avaliação dos
participantes. Os profissionais treinados preencherão a Pesquisa de Avaliação do
Treinamento, devendo ser obtida média superior a 70%, caso contrário, após
avaliação do contraditório, a CONTRATANTE poderá solicitar a realização de novo
treinamento, com a reformulação que achar necessária, sem ônus para a
CONTRATANTE.
5.3. Requisitos de manutenção (letra d, inciso I, art.17, IN 04/2014) - "independem de
configuração tecnológica e que definem a necessidade de serviços de manutenção
preventiva, corretiva, evolutiva e adaptativa” (g.n)
5.3.1. A CONTRATADA deverá promover manutenção preventiva, programada e
corretiva da solução;
5.3.2. Manutenção Preventiva: Série de procedimentos destinados a conservar a
solução em perfeito estado de funcionamento;
5.3.3. Manutenção programada: executada em datas pré-determinadas, onde há
avaliação do estado das instalações para verificar se há instabilidades ou não
conformidade da solução.
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5.3.4. Manutenção corretiva: execução de procedimentos destinados a recolocar a
solução em plena condição de funcionamento e desempenho após a ocorrência
de defeitos imprevisíveis e repentinos, compreendendo a substituição de peças
e ajustes necessários sem ônus à CONTRATANTE.
5.4. Requisitos temporais (letra e; inciso I, art.17, IN 04/2014) - "definem datas de
entrega da Solução de Tecnologia da Informação contratada" (g.n)
5.4.1. O prazo de entrega de todas as soluções para as Unidades de Saúde previstas
no CONTRATO será de 210 (duzentos e dez) dias corridos contados da celebração
do instrumento contratual.
5.4.2. A CONTRATADA poderá solicitar o pagamento das soluções já implantadas nas
Unidades de Saúde, mesmo que não tenha finalizada a implantação em todas as
Unidades de Saúde previstas no instrumento contratual.
5.5. Requisitos de segurança (letra f, inciso I, art.17, IN 04/2014) - "definem os termos de
segurança da informação"
5.5.1. Os prestadores de serviço, nas dependências das Unidades de Saúde devem
estar devidamente identificados por meio de crachá funcional ou equivalente.
5.6. Requisitos sociais, ambientais e culturais (letra g, inciso I, art.17, IN 04/2014) "definem os requisitos que a Solução de Tecnologia da Informação deve atender
para estarem em conformidade com costumes, idiomas e ao meio ambiente, dentre
outros" (g.n)
5.6.1. Requisitos sociais:
5.6.1.1. Os profissionais da CONTRATADA deverão trajar-se de maneira
adequada, quando no ambiente da CONTRATANTE, e usar linguagem
respeitosa e formal no trato com a Gestão e/ou Fiscalização Contratual, os
dirigentes da CONTRATANTE e usuários.
5.6.2. Requisitos ambientais:
5.6.2.1. Princípios de responsabilidade ambiental devem embasar os serviços
ofertados pela CONTRATADA, deve utilizar metodologias que contribuam
para a redução do impacto ambiental.
5.6.2.2. A CONTRATADA deverá implementar políticas visando a
conscientização e sensibilização de seus empregados para a utilização
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adequada dos recursos utilizados na geração dos serviços objeto deste
Contrato.
5.6.2.3. Independente do ambiente, da CONTRATANTE, os resíduos gerados
durante a prestação dos serviços objeto deste Contrato, tais como
equipamentos obsoletos ou irrecuperáveis, papéis, lápis, canetas, pastas,
entre outros, deverão ser consumidos de forma sistematizada, visando
reduzir o consumo dos recursos naturais.
5.6.2.4. Além disso, a sua destinação final deve seguir a orientação do Programa
Coleta Seletiva (CSS) do Governo Federal, e proporcionar a possibilidade de
reciclagem, por meio de coleta seletiva de resíduos;
5.6.2.5. A CONTRATADA deve dar preferência para produtos duráveis,
reparáveis e que possam ser aperfeiçoados, reciclados e recicláveis, bem
como para bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com
padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis (Lei
12.305/2010).
5.6.3. Requisitos Culturais:
5.6.3.1. A documentação técnica/manuais necessária para a operação dos
sistemas deverá ser preferencialmente em português. Não sendo possível,
poderá ser apresentado o manual em inglês ou página oficial do fabricante
atestando as funcionalidades do mesmo.
5.7. Requisitos de implantação (letra c, inciso II, art.17, IN 04/2014) - “definem o processo
de disponibilização da solução em ambiente de produção, dentre outros" (g.n)
5.7.1. O plano de implantação apresentado pela CONTRATADA será submetido à
prévia aprovação do município antes da assinatura do contrato devendo constar
como parte integrante deste instrumento.
5.7.2. O plano de implantação terá como prazo de execução máximo os critérios
definidos nos "Requisitos Temporais".
5.7.3. A CONTRATADA deverá, após conclusão de cada atividade realizada para
implantação da solução, solicitar o Termo de Aceite Definitivo da Implantação,
acaso ateste o término do processo de implantação.
5.7.4. Compreende-se como implantação a instalação, configuração e a entrega
operacional da solução, permitindo a interoperabilidade dos itens de TIC
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especificados na solução de forma que o Prontuário Eletrônico do paciente possa
ser utilizado plenamente nas Unidades de Saúde, compondo os seguintes
serviços:
5.7.4.1. Sistema de prontuário eletrônico em servidor local, externo ou em
nuvem;
5.7.4.2. sistemas/aplicativos mobile para o cidadão e os profissionais de Saúde;
5.7.4.3. Serviços de implantação, capacitação, manutenção e suporte;
5.7.4.4. Serviços de manutenção e suporte.
5.8. Requisitos de garantia e manutenção (letra d, inciso II, art.17, IN 04/2014) - “definem
a forma como será conduzida a manutenção e a comunicação entre as partes
envolvidas" (g.n)
5.8.1. Durante o período de vigência contratual, a CONTRATADA manterá
atendimento para fins de prestação de serviços de reparação, correção ou
substituição, às suas expensas, de qualquer software que se encontre com
defeitos ou incorreções resultantes da implantação.
5.8.2. Durante todo o período de vigência contratual, os serviços de assistência
técnica serão prestados por técnicos devidamente habilitados e credenciados
pela CONTRATADA.
5.8.3. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade pela
assistência técnica e pelo deslocamento de seus técnicos, assim como pelas
despesas de transporte, frete e seguro correspondentes.
5.8.4. O prazo de garantia dos sistemas será de no mínimo 12 (doze) meses, a contar
da data de aceitação definitiva da solução.
5.8.5. Na ocorrência de qualquer falha nos serviços, A CONTRATADA deverá iniciar o
atendimento e solucionar definitivamente o problema nos prazos descritos
abaixo, podendo estes prazos serem dilatados com base na localização das
Unidades de Saúde.
5.8.6. Sistema de Prontuário Eletrônico:
5.8.6.1.
5.8.6.2.

03 (três) horas úteis para o início do atendimento;
08 (oito) horas úteis para solução definitiva.
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5.8.7. A CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE, no ato da abertura do
chamado, o número de controle (protocolo) e deverá registrar, no mínimo, o dia
e hora de entrega e o problema relatado.
5.9. Requisitos de capacitação (letra e, inciso II, art.17, IN 04/2014) - "definem o ambiente
tecnológico dos treinamentos a serem ministrados, os perfis dos instrutores, dentre
outros" (g.n)
5.9.1. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, junto ao PLANO DE
IMPLANTAÇÃO, documentação comprobatória dos requisitos associados à
Titulação Acadêmica, Experiência Profissional e de Instrutores para as
Capacitações sobre o uso qualificado dos Sistemas de Prontuário Eletrônico;
requisitos associados às Estratégias Metodológicas do Treinamento e
Capacitação dos Profissionais de Saúde e Gestão; e requisitos associados ao
Plano de Suporte e Apoio aos profissionais no uso do Sistema de Prontuário
Eletrônico.
5.9.2. Apresentar documentação junto ao PLANO DE IMPLANTAÇÃO, com o plano de
aula que comprove as metodologias que serão empregadas para capacitação dos
profissionais no uso qualificado do Sistema de Prontuário Eletrônico.
5.9.3. O plano de aula aborda a organização do Sistema Único de Saúde, das Redes
de Atenção à Saúde, Atenção Básica, Média e Alta Complexidade, com base nos
documentos atuais publicados pelo Ministério da Saúde, os conceitos de saúde,
a exemplo de acolhimento à demanda espontânea e gestão de saúde do
território, bem como gestão do cuidado dos cidadãos e da população e o uso
qualificado das funcionalidades do sistema de Prontuário Eletrônico e aplicação
do registro das atividades desenvolvidas pelos profissionais no atendimento aos
cidadãos das Unidades de Saúde.
5.10. Requisitos de experiência profissional da equipe (letra f, inciso II, art.17, IN 04/2014)
- "definem a natureza da experiência profissional exigida e as respectivas formas de
comprovação dessa experiência, dentre outros;"
5.10.1. A equipe técnica da CONTRATADA deverá ser composta por profissionais
devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da Solução
de Tecnologia da Informação;
5.10.2. O (s) técnico (s) da CONTRATADA responsável (is) pela instalação e
configuração dos softwares, deve (m) estar apto (s) para a atividade.
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5.11. Requisitos de formação da equipe (letra g, inciso II, art.17, IN 04/2014) - "definem
cursos acadêmicos e técnicos, formas de comprovação dessa formação, dentre
outros"
5.11.1. A equipe técnica da CONTRATADA deverá abranger as áreas para a entrega do
objeto ora pretendido.
5.11.2. A disponibilização da solução, suporte e manutenção deve ser realizada por
profissionais que possuam experiência na solução adquirida, que lhes confiram
as competências necessárias para a realização dos respectivos serviços.
5.11.3. Os técnicos de suporte que prestarão o (s) serviços (s) deverão possuir, no
mínimo, as seguintes qualificações:
5.11.3.1. Escolaridade: Nível médio. Comprovação: Certificado ou Diploma de
nível médio reconhecido pelo MEC.
5.11.3.2. Experiência: Em atividades de suporte técnico nos sistemas que
envolvem a solução. Comprovação: Cópia da carteira de trabalho ou do
Contrato de Prestação de Serviço ou outra aceita pela CONTRATANTE.
5.12. Requisitos de metodologia de trabalho (letra h, inciso II, art.17, IN 04/2014)
5.12.1. A execução dos serviços e o fornecimento e instalação dos sistemas, objeto
deste documento, serão acompanhados e fiscalizados por representantes da
CONTRATANTE.
5.12.2. A CONTRATADA iniciara a implantação das configurações definidas pela
CONTRATANTE somente após a validação do plano de implantação pelo
Município.
5.12.3. A CONTRATADA deverá realizar todas as atividades necessárias a
disponibilização da solução respeitando o horário de funcionamento da
CONTRATANTE.
5.13. Requisitos de segurança da informação (letra i, inciso II, art.17, IN 04/2014)
5.13.1. A CONTRATADA deverá garantir a segurança das informações da
CONTRATANTE SAÚDE e se compromete a não divulgar ou fornecer a terceiros
quaisquer dados e informações que tenha recebido da CONTRATANTE no curso
da prestação dos serviços e/ou fornecimento de bens, a menos que autorizado
formalmente e por escrito para tal.
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5.13.2. Deverá ser celebrado TERMO DE CONFIDENCIALIDADE DE INFORMAÇÕES
entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE para garantir a segurança das
informações.
5.13.3. A CONTRATADA, após a assinatura do contrato, por meio de seu
representante, assinará TERMO DE CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO em
que se responsabilizará pela manutenção de sigilo e confidencialidade das
informações a que possa ter acesso em decorrência da contratação.
6.

NÍVEIS DE SERVIÇOS EXIGIDOS

6.1. Níveis de serviço são critérios objetivos e mensuráveis estabelecidos entre a
CONTRATANTE e a CONTRATADA com a finalidade de aferir e avaliar diversos fatores
relacionados ao cumprimento dos serviços contratados. Para mensurar esses fatores,
serão utilizados indicadores relacionados com a natureza e característica dos serviços
contratados, para os quais são estabelecidas metas quantificáveis a serem cumpridas
pela CONTRATADA.
6.2. Os níveis de serviços exigidos serão mensurados mensalmente mediante
apresentação de relatórios mensais para efeitos de fiscalização e acompanhamento
da execução do objeto.
6.3. O Sistema de Prontuário Eletrônico deverá permitir manutenções preventivas,
corretivas, evolutivas e adaptativas, sendo estas responsabilidades da CONTRATADA,
por força de normatização. Neste contexto, sempre que for lançada uma nova versão
o e-SUS AB pelo Ministério da Saúde, a CONTRATADA terá um prazo de até 90
(noventa) dias para realizar as adequações necessárias.
6.4. Os serviços serão medidos com base nos indicadores e meta exigidas, conforme
apresentado a seguir:
6.4.1.

índice de Disponibilidade do Serviço:

6.4.1.1. (Total em operação / Total de horas do mês) X100 - Ressaltamos que
exclusivamente para este indicador, o total de horas para ambos os
parâmetros, deverá ser considerado de segunda a sábado, compreendendo
o horário entre às 06:00h e 22:00h, exceto feriados nacionais e locais;
6.4.1.2.

Meta exigida >=95,0% (noventa e cinco por cento).

6.5. O indicador deverá ser medido do primeiro ao último dia de cada mês.
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6.6. Os tempos serão contados a partir do recebimento da notificação, por meio de
ferramenta para registro de ocorrências, fornecida pela CONTRATANTE e utilizado
pela CONTRATADA.
6.7. No caso da contagem em dias, a contagem é efetuada dia a dia, incluindo o primeiro
e o último dia.
6.8. Caso sejam detectados, nos relatórios apresentados, índices fora dos limites,
máximos e mínimos estabelecidos, a CONTRATADA deverá justificar as ocorrências
ou, na falta dessas, indicar as ações e prazos para regularizações das ocorrências,
garantindo à CONTRATADA ampla defesa e o contraditório, sendo que a mesma
sofrerá sanções e receberá descontos nas faturas (glosas), exclusivamente em função
de eventos/causas/fatores que ocasionaram o descumprimento dos SLA's
estabelecidos no presente instrumento.
7.

REGIME DE EXECUÇÃO
(alínea "e", inciso II, Art. 5? - DM 7.349/19)

7.1. O Regime de Execução será pela Empreitada por Preço Global;
7.2. O objeto foi reunido em LOTE Único por se tratar de uma solução composta, ou seja,
não há como funcionar sem estar integrados os diversos serviços, pelas
características de soluções desta natureza.
7.3. Dada a peculiaridade dos serviços, seu desmembramento em vários itens, geraria,
além de dificuldades na gestão contratual, maior preço e ainda, o risco de um item
ou mais restarem fracassados, o que inviabilizaria a implementação da solução.
7.4. Se cada item do grupo for considerado e precificado separadamente, o seu valor de
fornecimento aumentará sensivelmente, elevando o valor estimado da contratação.
7.5. Assim, considerando-se a inviabilidade técnica e econômica para o parcelamento da
solução em sua amplitude municipal da presente contratação, bem como
consideradas as suas respectivas peculiaridades municipais, interdependência e
natureza acessória entre os itens que compõem a solução, a contratação pretendida
deverá ser realizada por MENOR PREÇO GLOBAL.
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8. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
(alínea "f", inciso II, Art. 5? - DM 7.349/19)

8.1. A licitante classificada em l g lugar deverá apresentar, através de Prova de Conceito
em anexo, que a solução proposta atende aos requisitos técnicos descritos nas
especificações, sob pena de desclassificação;
8.1.1. Após a etapa de lances a primeira colocada será submetida a um teste de
conformidade, através de prova de conceito (Avaliação Técnica do Sistema) por
uma comissão que será designada pela Secretaria solicitante, com o objetivo de
que seja verificado se a proposta da mesma atende às funcionalidades básicas e
necessárias do sistema, especificadas no Termo de Referência;
8.1.2. A comissão designada pela Secretaria solicitante deverá realizar análise
cumprindo solicitado no objeto do Termo de Referência, sempre prezando pelos
princípios do julgamento objetivo, isonomia, da imparcialidade e igualdade.
8.1.3. A prova de conceito, que durará até 01 (um) dia (considerando das 09:00 horas
às 17:00 horas- horário expediente), consistirá da apresentação da solução e a
averiguação prática das funcionalidades e características do produto e sua real
compatibilidade com 100% (cem por cento) dos requisitos do objeto, ambiente
operacional, especificações tecnológicas gerais dos Sistemas, e requisitos
funcionais, conforme consta no Termo de Referência.
8.1.4. A prova de conceito será realizada em sessão aberta, com participação dos
representantes da Licitante, Comissão Técnica da CONTRATANTE, usuário
especialistas e representantes das áreas de licitação, além de eventuais licitantes
interessados.
8.1.5. A partir da convocação pela Comissão Técnica da Contratante, a licitante terá
um prazo de até 48 (quarenta e oito) horas para montagem do Ambiente para
prova de conceito, nas dependências da CONTRATANTE, em dias úteis, no
horário 09:00 às 17:00, sendo admitidas entidades públicas e privadas, onde
serão avaliadas as funcionalidades tecnológicas, para verificação da existência
dos requisitos ofertados bem como Qualificação Técnica da Empresa Licitada.
8.1.6. A disponibilização dos hardwares e softwares necessários à realização da prova
de conceito são de inteira responsabilidade da licitante.
8.1.7. Ao final da prova de conceito a Comissão Técnica da CONTRATANTE emitirá
relatório sucinto descrevendo os testes realizados e a conclusão sobre a
aprovação da proposta ou d—
— ~~
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8.1.8. Deverá ser atendido em 100% dos requisitos do objeto, ambiente operacional,
especificações tecnológicas gerais dos sistemas, e requisitos funcionais,
conforme consta no Termo de Referência, sob a pena de desclassificação.
8.1.9. Na hipótese de não ser aprovado o teste de conformidade da licitante situada
em primeiro lugar, será concedido prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação
de contraprova pela licitante desclassificada na prova de conceito.
8.1.10. Assegurado o procedimento do item anterior, na hipótese de não ser aprovado
o teste de conformidade da Licitante classificada em primeiro lugar, será
automaticamente desclassificada. Com feito, será então convocada a licitante
com menor preço, classificada em segundo lugar, a partir da notificação formal
pelo Pregoeiro no dia útil seguinte para apresentar o seu teste, e assim conforme
a ordem de classificação da etapa de lances do pregão.
8.1.11. Somente após a realização do teste de conformidade e o êxito do mesmo, é
que a Licitante será considerada apta à fase de habilitação.
8.2. A verificação da conformidade prova de conceito apresentados pelos proponentes
com as exigências contidas neste Termo de Referência e seus anexos, será realizada
pelo redator e pelo subscritor deste Termo de Referência, que apresentarão relatório
conclusivo ao (à) Pregoeiro (a), por escrito no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o
recebimento dos mesmos;
8.3. O julgamento da proposta obedecerá ao critério de menor preço GLOBAL
9.

CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO
(alínea "g", inciso II, Art. 59 - DM 7.349/19)

9.1. Provisória, mediante Termo de Recebimento Provisório, em até 5 (cinco) dias úteis,
em que será verificado se todos os sistemas foram fornecidos e estão aptos para o
uso;
9.2. Definitiva, mediante Termo de Recebimento Definitivo, em até 10 (dez) dias úteis, em
que será apurado se os sistemas estão encaminhando as informações do Prontuário
Eletrônico ao Repositório de Saúde do Ministério da Saúde.
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10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(alínea "h", inciso II, Art. 5e - DM 7.349/19)

10.1.A despesa decorrente da presente aquisição ocorrerá na seguinte dotação
orçamentária:
Unidade Orçamentária
14.91
14.91

Programa de Trabalho
10.301.0021.2.255
10.302.0018.2.259

Elemento de Despesa
3.3.90.39.02
3.3.90.39.02

Fonte de Recursos
101
101

11. OBRIGAÇÕES DAS PARTES
(alínea "j", inciso II, Art. 59 - DM 7.349/19)

DA CONTRATANTE
11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
11.2. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas no Edital e seus anexos;
11.3. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
11.3.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto
quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos
serviços de recepção e apoio ao usuário;
11.3.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
11.4. É da responsabilidade da CONTRATANTE a disponibilização de infraestrutura de TI
incluindo servidores (Data-Center ou local), softwares de sistema operacional e
sistema de gerenciamento de banco de dados, estações de trabalho, impressoras,
tablets, totens e link Internet, a qual deve ser mantida em condições de
operacionalidade pela equipe técnica da CONTRATANTE.
DA CONTRATADA
11.5. Manter os prepostos nos locais e nos horários predeterminados pela Contratante.
11.6. Substituir qualquer empregado no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, contados
a partir da solicitação do Fiscal do Contrato.
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11.7. Fornecer planilhas físicas e em meio eletrônico quando solicitadas pela SMSDC.
11.8. Permitir o acesso da fiscalização às dependências utilizadas pela Contratada.
11.9. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;
11.10. Prover todo o treinamento especializado com profissionais devidamente
qualificados disposto no item 5.2 deste Termo de Referência;
11.11. Prover toda a equipe técnica para a manutenção necessária disposto no item 5.3
deste Termo de Referência;
11.12. Ser a única responsável por todos os ônus tributários inerentes à mão de obra
necessária à perfeita execução do objeto contratual, entende-se como ônus
tributários: pagamento de impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições
para fiscais, empréstimos compulsórios, tarifas e licenças concedidas pelo poder
público;
11.13. As obrigações e responsabilidades da contratada serão suspensas se a prestação
dos serviços for obstada por motivo de greve, sabotagem, rebelião,
comprovadamente, imprevisíveis e alheios ao controle da mesma, devendo nesses
casos o evento motivador da paralisação dos serviços serão comunicados,
formalmente, à SMSDC, em até 24h (vinte e quatro horas) de sua ocorrência.
12. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
(alínea "k" e "I", inciso II, Art. 55 - DM 7.349/19 e Art. 37 a 39 - DM 7.349/19)

12.1. Após a celebração do instrumento contratual, competirá ao secretário municipal
ordenador da despesa a imediata designação de gerente e mais 3 (três) servidores,
sendo 1 (um) fiscal e 2 (dois) suplentes, para atuarem em eventual ausência ou
impedimentos, efetuada por meio de Portaria, com a publicação no Boletim Oficial
do Município, contendo nome completo, cargo e matrícula dos Servidores que
responderão diretamente pelo acompanhamento e fiscalização da execução do
objeto contratado.
12.2. As responsabilidades atribuídas ao Gerente e ao Fiscal do Contrato estão
determinadas nos artigos 37 a 39 do Decreto Municipal 7.349 de 2019 e também em
Instrução Normativa específica, publicada pela Secretaria Municipal de Controle
Interno e disponível na intranet da PMDC.
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13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
(alínea "m", inciso II, Art. 55 - DM 7.349/19)

13.1. O pagamento das faturas apresentadas se processará após a efetivação dos
procedimentos legais cabíveis e comprovação de que o atendimento do respectivo
objeto da licitação foi feito conforme as especificações e condições previstas e
estabelecidas no presente instrumento, seus anexos propostos de preço e demais
documentos inerentes ao processo.
13.2.0 contratado deverá apresentar sua documentação de cobrança mediante serviços
efetuados.
13.3.0 valor da obrigação devido será efetuado em prazo não superior a 30 (trinta) dias,
contados da abertura do processo administrativo de pagamento a contar da data final
do período do adimplemento de cada parcela.
13.4.0 pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor
competente na nota fiscal apresentada.
13.5.Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante.
13.6.Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
13.7. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
13.8. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n5 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial,
de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar.
13.9.Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra o FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE DE CAXIAS, CNPJ n° I 1.128.809/0001-10, e
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endereçados à Alameda James Franco n°. 03 Jardim Primavera, Duque de Caxias, Rio
de Janeiro.
13.10. No setor do Protocolo da Secretaria Municipal de Saúde (Alameda James Franco,
03, Jardim Primavera), o interessado deverá protocolar sua solicitação formal para
pagamento, da qual deverá constar:
13.10.1. Requerimento em papel timbrado da empresa, endereçado ao Secretário
Municipal de Saúde, solicitando o pagamento do valor devido, indicando,
também, os dados bancários para depósito, devidamente assinado pelo
representante legal;
13.10.2. DANFE, nota fiscal de serviço, atestado e datado em seu verso, por 02 (dois)
servidores autorizados com identificação dos mesmos (carimbo com matrícula),
sendo pelo menos 1 (um)
13.10.2.1. Nota de Empenho;
13.10.2.2. Autorizo do ordenador da despesa pertinente;
13.10.2.3. Relatório do fiscal do contrato, quando a entrega for parcelada;
13.10.2.4. Portaria da nomeação do fiscal, devidamente publicado;
13.10.2.5. Certidões negativa ou positiva com efeito negativa de FGTS, Receita
Federal e CNDT;
13.10.3. O pagamento mensal dos serviços somente será autorizado após o atesto
pelo servidor competente de cada unidade/setor onde está alocado cada posto
de trabalho com a identificação do profissional e a carga horária mensal do
serviço prestado;
13.11. As fases de liquidação, registro das despesas no sistema apropriado e de
pagamento do compromisso assumido seguirão as seguintes etapas:
I - a liquidação da despesa somente se perfectibiliza com a entrega dos
bens, da prestação dos serviços ou execução das obras, segundo as
cláusulas contratuais e à vista dos documentos fiscais correspondentes
e demais documentos exigidos em contrato e nos regulamentos legais,
conforme os Anexos II do Decreto Municipal ng 7349/2019;
II - para efeito de pagamento, será obedecida a ordem cronológica
determinada em Decreto Municipal próprio.
III - para o registro da despesa, o Gerente do Contrato deverá
encaminhar a SMF, por meio de processo específico devidamente
autuado, os documentos mencionados no inciso I, devidamente
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atestados pelo fiscal do contrato, acompanhados de cópia do contrato
e seus aditivos (quando for o caso), cópia da AFO (quando for o caso),
cópia da Nota de Empenho e planilha atualizada de acompanhamento
de saldos contratuais (quando for o caso).
IV - na hipótese de ocorrência de pagamento antecipado, será feito o
respectivo e proporcional desconto do valor da fatura apresentada para
pagamento "pro rata die" do valor da obrigação, a razão de 1% (um por
cento) ao mês, conforme alínea "d", do Inciso XIV, do artigo 40, da Lei
Federal 8.666, de 1993.
V - na hipótese de pagamento posterior ao vencimento da obrigação,
será feita a respectivo e proporcional compensação do valor da fatura
apresentada para pagamento "pro rata die" do valor da obrigação, a
razão de 1% (um por cento) ao mês, conforme alínea "d", do Inciso XIV,
do art. 40, da Lei Federal 8.666, de 1993.
VI - a SMF verificará, com base nos incisos I a III, a instrução do processo
e procederá com a Secretaria Municipal ordenadora da despesa as
correções necessárias para o devido trâmite processual, sendo certo
que, concluídas as verificações de praxe:
a) a SMF efetuará o cálculo das retenções (ISSQN, INSS, IR e demais
retenções) cabíveis;
b) efetuará o registro da despesa em sistema apropriado;
c) emitirá os documentos "Ordem de Pagamento";
d) emitirá os documentos "Exame para Registro da Despesa";
e) encaminhará o processo para pagamento;
13.12. Para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, resguardadas as
possibilidades de revisão supra, poderá a PMDC promover o reajuste dos preços
registrados, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, nos termos do
art. 40, XI, da Lei 8.666/1993.
14. VIGÊNCIA DO CONTRATO
(alínea "n", inciso II, Art. 59 - DM 7.349/19)

14.1.0 referido contrato será formalizado através de Contrato de Prestação de Serviço, a
ser redigido pela Subprocuradoria de Termos e Contratos e o prazo começará a contar
a partir da assinatura
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14.2.0 prazo da contratação será de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até o
perfazimento do prazo máximo de 60 (sessenta) meses, conforme disposto no inciso
II, do artigo 57 da Lei Federal ng 8.666/93.
15. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(alínea "q", inciso II, Art. 59 - DM 7.349/19)

15.1.0 cronograma físico financeiro para esta contratação terá como base o Plano de
Implantação do qual será apresentado pela CONTRATADA ao Município de Duque de
Caxias, conforme o item 5.7 deste Termo de Referência;
15.2.Metodologia de implantação:
Na primeira semana ocorrerá o Start de implantação, com reuniões gerenciais de
início do projeto de implantação envolvendo a equipe da CONTRATADA e a equipe
da Sec. Municipal que coordenará e fiscalizará o serviço. Essas reuniões atenderão a
necessidade de validar se todas as premissas estão a contento e os trabalhos poderão
se iniciar.
De forma recorrente em cada mês do contrato, em cada serviço implantado a
metodologia prestação do serviço seguirá os seguintes passos:
Configuração e setup da solução informatizada em cada serviço abrangendo
cadastramento de profissionais e habilitação de seus logins, configuração de escalas
e agendas de atendimento, configuração de recursos (salas de procedimento, leitos)
e ativação das configurações SIGTAP, CADSUS e SIA /SISAB que permitem a
interoperabilidade com o DATASUS (Ministério da Saúde)
Realização de sessões de treinamento aos profissionais nesses serviços seguido de
acompanhamento presencial ministrado por time de facilitadores da CONTRATADA
para garantir o correto uso do sistema
Homologação do serviço em funcionamento (aceitação)
1^ mês de implantação: Colocação em operação dos seguintes serviços:
- POLICLINICA HOSPITAL DUQUE DE CAXIAS
- POSTO MEDICO SANITARIO DE CAMPOS ELISEOS
- POSTO MEDICO SANITARIO DE IMBARIE
- POSTO MEDICO SANITARIO DE XEREM
- POSTO MEDICO SANITARIO DO PILAR
- POSTO MEDICO SANITARIO PARQUE EQUITATIVA
- CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE DE CAXIAS
- UPA INFANTIL WALTER GARCIA
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- UPA PARQUE BEIRA MAR
2^ mês de implantação: Colocação em operação dos seguintes serviços:
- HOSPITAL INFANTIL ISMELIA SILVEIRA
- HOSPITAL SAOJOSE
- MATERNIDADE SANTA CRUZ DA SERRA
35 mês de implantação: Colocação em operação dos seguintes serviços:
- HOSPITAL MUNICIPAL MOACYR RODRIGUES DO CARMO
45 mês de implantação: Colocação em operação dos seguintes serviços:
- C E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS I CENTRO
- C E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS II IMBARIE
- C E O CENTRO DE ESPECIALIDES ODONTOLOGICAS III PRAINHA
- C E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS IV XEREM
- CENTRO ODONTOLOGICO PROF HERDY
- CENTRO DE FISIOTERAPIA PASTOR NORIVAL FRANCO
- CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER
- CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
55 mês de implantação: Colocação em operação dos seguintes serviços:
CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL IMBARIE
UNIDADE BASICA DE SAUDE ALAYDE CUNHA
UNIDADE BASICA DE SAUDE DR ANTONIO GRANJA
UNIDADE BASICA DE SAUDE DR JOSE DE FREITAS
UNIDADE BASICA DE SAUDE SARAPUI
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA JARDIM ANHANGA
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA JARDIM GRAMACHO
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA NOVA CAMPINA
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA VILA MARIA HELENA
UNIDADE BASICA DE SAUDE BARAO DO AMAPA
UNIDADE BASICA DE SAUDE CALUNDU
UNIDADE BASICA DE SAUDE CANGULO
UNIDADE BASICA DE SAUDE EDNA SIQUEIRA SALES
UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE CAMILO DOS SANTOS
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA BARRO BRANCO
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA CARLOS ROBERTO ZAGARI KOELER
6g mês de implantação: Colocação em operação dos seguintes serviços:
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA CIDADE DOS MENINOS
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA CRISTOVAO COLOMBO
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA DOIS IRMÃOS
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UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA GRAMACHO
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA IMBARIE
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA JARDIM GRAMACHO IV
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA JARDIM OLIMPO
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA MANGUEIRINHA
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA MANOEL BARCELOS
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA MARIA DALVA PEREIRA GOMES
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA NELSON CHAVES DE ARAÚJO
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA OTACILIO DA SILVA
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA PARADA ANGÉLICA
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA PARADA MORABI
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA PARQUE COMERCIAL
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA PARQUE ELDORADO
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA PARQUE ESPERANÇA
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA PARQUE PAULISTA
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA PILAR
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA PILAR III IV E V
79 mês de implantação: Colocação em operação dos seguintes serviços:
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA SANTA LUCIA
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA SANTA ROSA
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA SANTO ANTONIO DA SERRA
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA SAO BENTO
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA SEBASTIAO DE SOUZA ALVES
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA TAQUARA
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA TREVO DAS MISSÕES
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA VILA SAO LUIZ
UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA VILA URUSSAI
No final do período de implantação será habilitada a metodologia de manutenção e
operação assistida, a qual compreende as seguintes atividades:
- Suporte eletrônico através de plataforma de chamados, seguindo os critérios do
subitem 5.8.6
- Atendimento emergencial presencial
- Manutenção da solução informatizada
- Reciclagem de treinamentos e ações de operação assistida em unidades que
apresentem necessidade de reciclagem, reforço de treinamento
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16. SANÇÕES CONTRATUAIS
(alínea "o", inciso II, Art. 52 - DM 7.349/19)

16.1.Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração Pública poderá,
garantida a prévia defesa e o contraditório, além da revisão do contrato, aplicar à
CONTRATADA as sanções previstas na Lei 8.666/93, artigos 77 e 78.
16.2.Sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, além de perdas e danos ou multas
cabíveis, serão aplicadas as penalidades previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei
Federal 8.666/93, e em especial as seguintes sanções:
16.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a CONTRATANTE;
16.2.2. Multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
16.2.3. Multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecução total do objeto;
16.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual
do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
16.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
16.3.Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei ng 8.666, de 1993, a
Contratada que:
16.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.
16.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação.
16.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
16.3.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei nQ8.666, de 1993;
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17. RESCISÃO CONTRATUAL
17.1. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
17.2.

A rescisão do contrato poderá ser:

17.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n5 8.666/93.
17.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da
licitação, desde que haja conveniência para a Administração.
17.2.3. Judicial, nos termos da lei.
17.3. Constituem motivo para rescisão do contrato:
17.3.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
17.3.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
17.3.3. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a
impossibilidade do fornecimento, nos prazos estipulados;
17.3.4. O atraso injustificado do fornecimento;
17.3.5. A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração;
17.3.6. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão
ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;
17.3.7. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
17.3.8. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do
§ lo do art. 67 da Lei 8.666/93;
17.3.9. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
17.3.10. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
17.3.11. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa,
que prejudique a execução do contrato;
17.3.12. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a
que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que
se refere o contrato;
17.3.13. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do contrato.
17.3.14. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, sem
prejuízo das sanções penais c
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18. DISPOSIÇÕES GERAIS
(alínea "p", inciso II, Art. 59 - DM 7.349/19)

18.1. Todos os documentos expedidos pelo participante deverão ser subscritos pelo sócio
administrador ou por seu representante legal.
18.2. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor
juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de
títulos e documentos.
18.3. Se o proponente for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, em se tratando de filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.
18.4. Somente serão aceitas cópias legíveis.
18.5. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.
18.6. Não será permitida a participação de consórcio de empresas;
18.7. Não será permitida a participação de cooperativas;
18.8. Não será admitida a subcontratação;
18.9. Fica eleito o Foro da Comarca da cidade de Duque de Caxias, por mais privilegiado
que outro seja para serem dirimidas eventuais dúvidas decorrentes da licitação, não
resolvidas na esfera administrativa.
Duque de Caxias, 17 de novembro de 2021.*5

Subsecretário de Tecnólógia e Modernização Administrativa
Matricula 35174-1
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