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PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 - REPUBLICAÇÃO 

PROCESSO 180/35179/2016 

A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por 

intermédio do Pregoeiro, designado pela Portaria nº 02, de 02 de Março de 2015, na forma da Lei 

nº 10.520/2002, da Lei nº 8.666/1993 e da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei 

Complementar 147/2014, torna público que fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL, do tipo "MENOR PREÇO", cujo objeto é a contratação de empresa para 

prestação de serviços de faturamento hospitalar, locação de sistemas de informações e 

equipamentos de informática, [incluindo os serviços de manutenção preventiva e corretiva, com 

reposição de peças, nos equipamentos de informática alocados e nos de propriedade do HMDM 

que a Contratada deliberadamente], decidir manter em funcionamento, softwares de 

gerenciamento hospitalar e mão de obra especializada, para atuar em diversos setores do Hospital 

Municipal Djalma Marques, por um período de 12 (doze) meses, de acordo com especificações e 

quantidades apresentadas no ANEXO I, conforme condições a seguir estabelecidas: 

RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E 

PROPOSTA 

DIA: 17 de março de 2017 

HORÁRIO: 09:30h  

LOCAL: Central Permanente de Licitação, situada na Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09, 

Calhau, CEP 65071-820 - São Luís/MA. 

 

1. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos 

envelopes referentes a esta Licitação serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento da 

Central Permanente de Licitações que se seguir. 

2. No local indicado serão realizados os procedimentos pertinentes a esta Licitação, com 

respeito a: 

2.1- recebimento dos envelopes de Proposta e Habilitação; 

2.2- abertura dos envelopes de Proposta; 

2.3- abertura dos envelopes de Habilitação dos licitantes classificados com o menor preço. 

2.4- devolução dos envelopes de Habilitação aos licitantes desclassificados, se não houver 

recurso; 
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3. As comunicações relativas a esta licitação serão feitas mediante a publicação no Diário 

Oficial do Município, quando for o caso, ou mediante a expedição de Ofício, por fax, ou por meio 

eletrônico, a critério da Central Permanente de Licitação. As informações colhidas no ato da 

retirada do Edital serão reputadas válidas para fins de comunicação da Central Permanente de 

licitação. 

1. OBJETO DA LICITAÇÃO  

a) Contratação de empresa para prestação de serviços de faturamento hospitalar, locação de 

sistemas de informações e equipamentos de informática, [incluindo os serviços de manutenção 

preventiva e corretiva, com reposição de peças, nos equipamentos de informática alocados e nos 

de propriedade do HMDM que a Contratada deliberadamente], decidir manter em funcionamento, 

softwares de gerenciamento hospitalar e mão de obra especializada, para atuar em diversos setores 

do Hospital Municipal Djalma Marques, por um período de 12 (doze) meses, de acordo com 

especificações e quantidades apresentadas no ANEXO I. 

b) O valor total estimado para esta licitação é de R$ 1.520.968,28 (um milhão, quinhentos e 

vinte mil, novecentos e sessenta e oito reais e vinte e oito reais), conforme constante no Anexo 

II (Planilha Orçamentária). 

 

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

a) a despesa orçamentária para execução do objeto desta licitação correrá por conta do Recurso: 

110, Elemento de Despesa: 33.90.39.00 – Outros Serviços de terceiros P. Jurídica, FUNÇÃO 10 – 

Saúde , SUB-FUNÇÃO: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial, PROGRAMA: 0443 – 

Gestão Hospitalar e Ambulatorial, PROJETO/ATIVIDADE:10.302.0239.2298 – Atend. em Redes 

de Urgência e Emergência,  Dotação Orçamentária: 15901, Projeto/Atividade: 1030202382304. 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  

a) poderão participar deste Pregão, apenas os interessados que atenderem a todas as exigências, 

inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital.  

b) não poderão participar deste Pregão:  

b.1) Autor do projeto, pessoa física ou jurídica, exceto no caso de contratação integrada;  

b.2) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto ou da 

qual o autor do projeto, seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por 

cento) do capital com direito a voto, ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;  
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b.3) Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;  

b.4) Pessoa jurídica impedida ou suspensa com a Administração Pública Municipal e Pessoa 

Jurídica declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública.  

b.5) Pessoa jurídica que tenha participado ou que participe de pessoa jurídica punida na forma 

do inciso anterior;  

b.6) Pessoa física impedida, suspensa ou declarada inidônea para licitar e contratar ou que 

integre ou tenha participado como proprietário, sócio, dirigente ou cotista de pessoa jurídica 

punida na forma dos incisos anteriores.  

b.7) Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;  

b.8) Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto compatível deste certame; 

b.9) Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação 

extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;  

b.10) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 

tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 

tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando 

interesse econômico em comum;  

b.11) Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 

c) Considerando tratar-se de contratação de serviços mediante cessão de mão de obra, conforme 

previsto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24/07/1991 e alterações e nos artigos 112, 115, 117 e 118, 

da Instrução Normativa – RFB nº 971, de 13/11/2009 e alterações, o licitante Microempresa - ME 

ou Empresa de Pequeno Porte – EPP optante pelo Simples Nacional, que porventura venha a ser 

contratado, não poderá beneficiar-se da condição de optante e estará sujeito à retenção na fonte de 

tributos e contribuições sociais, na forma da legislação em vigor, em decorrência da sua exclusão 

obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação em consequência do 

que dispõem o art. 17, inciso XII, art. 30, inciso II, e art. 31, inciso II, da Lei Complementar nº 

123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações. 

c.1) o licitante optante pelo Simples Nacional, que porventura venha a ser contratado, no 

prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da assinatura do contrato, deverá apresentar cópia 

dos ofícios, com comprovantes de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do 

contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra (situação que gera vedação 

à opção por tal regime tributário) às respectivas Secretarias Federal, Estadual, Distrital e/ou 
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Municipal, no prazo previsto no inciso II do § 1º do artigo 30 da Lei Complementar nº 123, de 

14 de dezembro de 2006, e alterações. 

c.2) caso o licitante optante pelo Simples Nacional não efetue a comunicação no prazo 

estabelecido na condição anterior, o ÓRGÃO LICITANTE, em obediência ao princípio da 

probidade administrativa, efetuará a comunicação à Secretaria da Receita Federal do Brasil – 

RFB, para que esta efetue a exclusão de ofício, conforme disposto no inciso I do artigo 29 da 

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações. 

d) a vedação estabelecida na condição anterior não se aplica às atividades de que trata o art. 18, § 

5º-C, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, conforme dispõe o 

art. 18, § 5º-H, da mesma Lei Complementar, desde que não exercidas cumulativamente com 

atividades vedadas. 

4. DA PROPOSTA DE PREÇOS  

a) a Proposta de Preços deverá ser impressa em papel timbrado da empresa, datada, assinada e 

rubricada em todas as folhas, sem emendas, rasuras ou entrelinhas e deverá conter, 

obrigatoriamente:  

 Razão Social, CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) endereço e telefone, fax da 

Empresa licitante.  

 Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data 

prevista para a abertura dos envelopes de proposta.  

 As propostas que omitirem o prazo de validade serão entendidas como válidas pelo período de 

60 (sessenta) dias corridos.  

 Preço unitário e total, em moeda corrente nacional, conforme especificações contidas no Anexo 

I - Termo de Referência, já incluídos todos os encargos de qualquer natureza, impostos, taxas, 

fretes e outros. 

 O licitante deverá descrever detalhadamente o produto ofertado, Deverão ser indicados, ainda, 

marca e modelo (sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO) que caracterize os materiais cotados, 

quando aplicável, de acordo com o item 03 do Termo de Referência.  

 

5. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

a) os licitantes deverão atender as seguintes exigências:  
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Habilitação Parcial 

Habilitação 

Jurídica 

Registro comercial, no caso de empresa individual e cédula de identidade, no 

caso de pessoa física; 

 

 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente 

registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, 

e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores;  

 

 Inscrição no Órgão competente, do ato constitutivo, no caso de 

sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;  

 

 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País;  

Regularidade 

Fiscal e 

Trabalhista 

 

 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CNPF), ou 

no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), conforme o caso;  

 

 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, 

se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu 

ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

 

 Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da Lei, que 

estejam dentro do prazo de validade até a data de entrega, composta de:  

 

o Certidão conjunta expedida pela Receita Federal do Brasil e 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.  

o Certidão negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado 

(Débitos Fiscais e Dívida Ativa). 

o Certidão negativa expedida pela Prefeitura Municipal, (Débitos Fiscais e 

Dívida Ativa). 

o CND - Certidão Negativa de Débito, emitida pelo INSS dentro do seu 

período de validade; e  

o CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, dentro do seu prazo de 

validade.  

o CNDT – Certidão de Negativa de Débito Trabalhista.  

Qualificação 

Econômica 

Financeira 

 

 

 Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e 

Extrajudicial, expedida pelo distribuidor local ou da sede da pessoa 

jurídica ou domicílio da pessoa física, dentro do prazo de validade.  

 

 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados pela UFIR quando encerradas a mais de três meses da data de 

sua apresentação; 



 

______________________________________________________________________________ 
Av.Jerônimo de Albuquerque, n.º 06, Edifício Nena Cardoso, Vinhais, São Luís – MA. CEP 65074-199 

 

P R E F E I T U R A  D E  S Ã O  L U Í S  
     CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Pregão Presencial n.º 014/2017/CPL/PMSL  

 
 

 

6 

 

 A qualificação econômico-financeira das licitantes será confirmada pelos 

critérios descritos a seguir: 

 

Onde: 

ILG = Índice de Liquidez Geral 

AC =  Ativo Circulante 

RLP = Realizável a longo prazo 

PC = Passivo Circulante 

ELP = Exigível a longo prazo 

 

 

ILG =  AC + RLP 

           PC+ELP 

 

 

Onde: 

ILC = Índice de Liquidez Corrente  

AC = Ativo Circulante 

PC = Passivo Circulante  

 

 

ILC = AC  

           PC 

 

 

Onde: 

EG = Endividamento Geral  

PC = Passivo Circulante  

ELP = Exigível a Longo Prazo  

AT= Ativo Total  

 

EG =  PC + ELP 

              AT 

 

Obs: Serão inabilitados os licitantes de cujas demonstrações financeiras 

resultarem valores fora dos limites a seguir: 

1. O Índice de Liquidez Geral apurado deverá ser maior do que 1,5, ou 

seja; ILG > 1,5 (um e meio); 

2. O Índice de Liquidez Corrente apurado deverá ser maior do que 1,5 ou 

seja: ILC > 1,5 (um e meio); 

3. O Endividamento Geral apurado deverá ser menor do que 0,3 (três 

décimos). 
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 As empresas deverão comprovar, considerados os riscos para a 

administração, patrimônio líquido ou Capital Social integralizado no 

valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação; 

 

 As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a 

exigência deste subitem mediante a apresentação do Balanço de 

Abertura, acompanhado do Balanço Patrimonial e da Demonstração do 

Resultado levantado com base no mês imediatamente anterior à data de 

apresentação da proposta.  

 

 Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados:  

 

a) Publicados em Diário Oficial ou;  

b) Publicados em jornal de grande circulação ou;  

c) Registrados na Junta Comercial da sede/domicílio do licitante ou;  

d) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante, na forma da IN nº 65 do 

Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC, de 1º de 

agosto de 1997, art. 6º, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de 

Abertura e de Encerramento. Quando for apresentado o original do 

Diário, para cotejo pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, fica dispensada a 

inclusão, na documentação, dos Termos de Abertura e de Encerramento 

do Livro em questão. 

 

b) os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos referentes à Habilitação Jurídica, 

Qualificação econômico-financeira (à exceção da Certidão Negativa de Falência e Concordata) e 

Regularidade Fiscal que já constem de Cadastro de Fornecedores, assegurado aos demais licitantes 

o direito de acesso aos dados nele constantes.  

c) caso a licitante apresente comprovante de regularidade junto a Cadastro de Fornecedores para 

participar do referido Pregão, o licitante deverá substituir os documentos que se encontrarem 

vencidos.  

d) os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar:  
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Habilitação Complementar 

 

 

 

 

 

 

Qualificação-Técnica  

 

 
a) Comprovar aptidão do desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, com o objeto da 

licitação, através da apresentação ATESTADO DE 

CAPACIDADE TÉCNICA, fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado. 

b) O HMDM poderá exigir, para sua segurança e 

conhecimento pleno da ferramenta, que seja realizada visita 

técnica a clientes da empresa licitante, com o objetivo de 

averiguar a qualidade e o funcionamento de seu software e 

serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

Declarações e outras 

comprovações  

 

 Declaração que não emprega menores de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 

dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir dos quatorze anos, nos termos do inciso 

XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, conforme Anexo III.  

 Declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação neste 

certame, inclusive na vigência contratual, caso venha a ser 

contratado. Anexo III. 

 Declaração de elaboração independente de proposta conforme 

Anexo III. 

 

e) sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante, com 

indicação do número de inscrição no CNPJ.  

f) 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.  

g) documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão 

ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos.  

h) em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão 

estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome 

da matriz.  

i) os documentos acima relacionados, necessários à Habilitação, poderão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, ou 
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publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópias, desde que acompanhadas dos originais 

para conferência pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, preferencialmente antes do início da sessão. 

j) o CONTRATANTE não se responsabilizará por documentação e proposta enviados via postal 

ou entregues em outros setores que não seja o especificado no Preâmbulo do Edital.  

k) a validade dos documentos será a neles expressa, ou estabelecida em lei, admitindo-se como 

válidos, no caso de omissão, aqueles emitidos a menos de 90 (noventa) dias.  

l) a declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da 

proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o 

licitante às sanções previstas neste Edital.  

 

6. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

a) Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, ou 

solicitar esclarecimentos mediante pedido em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a 

realização do Pregão, de segunda a quinta-feira das 13:00 as 18:00 horas, e sexta-feira, das 8:00 as 

13:00 horas no Protocolo Geral da Central de Licitação,  situada à Av. Jeronimo de Albuquerque, 

Quadra 16, nº 06, Ed. Nena Cardoso, Vinhais, São Luís – MA. 

b) o Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação ou prestará 

esclarecimentos no prazo legal. 

c) acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do 

certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

7. DA SESSÃO  

a) A sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços de interesse 

do licitante e a documentação de Habilitação que a instruir será pública, dirigida por um 

Pregoeiro e realizada de acordo com a Lei nº 10.520/2002 e em conformidade com este Edital e 

seus Anexos.  

b) no dia, local e hora marcados, antes do início da sessão, o interessado ou seu representante 

legal deverá proceder ao respectivo credenciamento, na forma prevista neste Edital.  
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c) declarada a abertura da Sessão, pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes, 

dando início ao recebimento da Declaração de pleno conhecimento e atendimento às exigências 

de habilitação (Anexo III) e dos envelopes.  

 

8. DA ORDEM DOS PROCEDIMENTOS  
a) a sessão do certame observará a seguinte ordem de procedimentos:  

 

 Credenciamento;  

 Abertura da Sessão 

 Da entrega dos Envelopes  

 Julgamento, Classificação das Propostas de Preços e Fase de Lances; 

 Do benefício às microempresas e empresas de pequeno porte  

 Fase de habilitação 

 Da Adequação da Proposta de Preço  

 Fase Recursal  

 

9. DA APRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

a) até o início do horário da abertura da sessão, o Pregoeiro ou, por delegação deste, a equipe de 

apoio, procederá ao credenciamento dos licitantes ou dos representantes legais presentes, 

comprovando, se for o caso, a outorga de poderes necessários para a formulação de lances e para a 

prática de todos os demais atos inerentes ao Pregão, observando-se ainda que:  

 Não será permitido ao mesmo credenciado representar mais de um proponente no 

mesmo certame;  

 Não será permitido mais de um credenciado para o mesmo proponente;  

b) o licitante interessado deverá se apresentar o Pregoeiro ou a equipe de apoio para 

credenciamento por intermédio de seu representante devidamente munido de documento que o 

credencie a participar deste procedimento licitatório e a responder por sua representada, devendo, 

ainda, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, com cópia 

do respectivo documento. 

c) o credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento 

particular, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou 
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assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato 

Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura.  

d) somente poderão apresentar lances verbais e recorrer os licitantes que estiverem presentes na 

sessão através de representantes credenciados na forma do subitem anterior.  

e) Os licitantes deverão apresentar Declaração, em separado dos envelopes, de enquadramento 

no art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006 cumulado com a Lei Municipal nº. 4.830/2007, no 

caso de microempresa ou empresa de pequeno porte e também para as cooperativas
1
, 

conforme modelo constate do Anexo III deste Edital. A não entrega da referida Declaração 

indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar nº. 

123/2006, alterada pela Lei complementar n.º 147/2014, bem como pela Lei Municipal 

4.830/2007. 

 

10. DA ABERTURA DA SESSÃO  

a) A abertura da sessão pública deste Certame, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na 

hora indicadas no preâmbulo deste Edital.  

b) Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes apresentarão Declaração de pleno 

conhecimento e atendimento às exigências de habilitação (Habilitação Prévia), podendo ser 

adotado o modelo constante no Anexo III, dando ciência de que cumprem plenamente os 

requisitos de habilitação e entregarão os envelopes de proposta (envelope nº 01) e de documentos 

de habilitação (envelope nº2), na forma prevista neste Edital.  

c) A Declaração a que se refere o subitem anterior poderá ser firmada na referida abertura, pelo 

representante da Empresa, credenciado no Pregão.  

 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 

conformidade da proposta sujeitará o licitante às sanções previstas na legislação vigente.  

 

11. DA ENTREGA DOS ENVELOPES (PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO)  

                                                 
1
 Artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007. 
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a) a Proposta de Preços e documentação de Habilitação que a instruir deverão ser apresentadas em 

02 (dois) envelopes, devidamente lacrados e rubricados no fecho e atender aos requisitos abaixo:  

 Envelope nº 1: Proposta de Preços;  

 Envelope nº 2: Documentos de Habilitação.  

b) os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os dizeres:  

 

ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇOS  

PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2017  

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA  

CNPJ:  

 

 

ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2017  

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA  

CNPJ:  

 

c) as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital ou que forem omissas ou 

apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, serão desclassificadas.  

d) não serão aceitas documentação e proposta entregues em outros setores que não seja o 

especificado no preâmbulo do Edital.  

e) independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implicará a 

submissão às normas constantes da legislação que rege a matéria e ao presente Edital de Pregão e 

seus Anexos.  

 

12. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – DO JULGAMENTO, CLASSIFICAÇÃO E FASES DE 

LANCE. 

O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e verificará: 

a) A conformidade delas, em estreita correlação com os requisitos objetivos estabelecidos neste 

Instrumento Convocatório, em consonância com o princípio da vinculação ao instrumento 
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convocatório, ao art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520/02 c/c art. 11, VIII, do Decreto Municipal n.º 

28.970/06; 

b) A compatibilidade dos preços apresentados será avaliada, nos moldes dispostos no art. 3º, III, da 

Lei n.º 10.520/02 c/c art. 10, III, do Decreto Municipal n.º 28.970/06, tendo como base o 

parâmetro mercadológico constante de orçamento elaborado pelo órgão solicitante, na fase interna 

da licitação, nos termos do art. 10, II, “a”, do Decreto Municipal n.º 28.928/06. 

c) O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço 

ofertado com o valor estimado e o atendimento da proposta às especificações técnicas do objeto.  

Serão desclassificadas as propostas de preços que: 

 Não atenderem às exigências do Edital; 

 Não apresentarem preços compatíveis com os de mercado; 

 Ofereçam preço unitário final superior ao estimado pelo ÓRGÃO SOLICITANTE 

(preço máximo admissível) 

 Apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços 

de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, 

para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração. 

 Sejam manifestamente inexequíveis. Antes de desclassificar a oferta, o Pregoeiro 

deverá estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço, 

admitindo-se, para tanto: 

o Planilha de custos elaborada pelo próprio licitante sujeita a exame pela Administração; 

ou.  

o Contrato, ainda que em execução, com preços semelhantes; 

 O licitante que ofertar preço considerado inexequível pelo Pregoeiro, e que não 

demonstre posteriormente a sua exequibilidade, sujeita-se às penalidades administrativas pela 

não-manutenção da proposta. 

 Se a proposta for desclassificada, proceder-se-á ao exame da oferta subsequente e, 

assim, sucessivamente, observando, se for o caso, o direito de preferência. 

 Remanescendo apenas uma proposta, esta poderá ser aceita, desde que atenda ao edital 

e o preço seja compatível com os praticados no mercado; 
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 Quando todas as propostas de preço forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá 

conceder o prazo de até 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas. 

 O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do 

ÓRGÃO DEMANDANTE ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para 

orientar sua decisão.  

 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital ou com base 

nas propostas dos demais concorrentes. 

 

Da Classificação das propostas 

 Serão classificados pelo Pregoeiro os proponentes que apresentarem as propostas de 

MENOR PREÇO GLOBAL em conformidade com as regras estabelecidas neste edital, e as 

propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de 

menor preço, selecionando-os para a etapa de lances; 

 Não havendo, pelo menos, 03 (três) propostas nas condições definidas no item 

anterior, o Pregoeiro classificará as 03 (três) melhores propostas, quaisquer que sejam os 

preços oferecidos, incluída a de menor preço, para que seus autores participem dos lances 

verbais; 

 Se, com os critérios acima, não for possível a obtenção do número mínimo de 03 (três) 

proponentes, seja por desinteresse do mercado, seja por desclassificação de propostas, o 

certame transcorrerá normalmente, com dois licitantes na fase de lances; 

 No caso de empate de preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes; 

 Caso haja o comparecimento de 01 (um) único interessado ou uma só proposta 

classificada, o Pregoeiro dará continuidade ao procedimento sem a realização da fase de 

ofertas verbais, aplicando os dispositivos deste Edital concernentes à aceitabilidade da 

proposta, à habilitação, à negociação quanto ao menor preço e à adjudicação. 

Dos lances verbais 

a) O pregoeiro, antes de iniciar a fase de lances poderá definir o percentual ou valor mínimo de 

diferença entre os lances e tempo máximo para sua formulação.  
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b) O pregoeiro convidará individualmente os licitantes selecionados, na forma do inciso anterior, de 

forma sequencial, a apresentar lances verbais para o item, a partir do autor da proposta classificada 

de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.  

c) Os lances serão verbais, anotados pela equipe de apoio e deverão ser formulados de forma 

sucessiva, em valores distintos e decrescentes.  

d) O licitante credenciado somente poderá oferecer lance inferior ao último ofertado;  

e) A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão 

do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ele ofertado, para 

efeito de ordenação das propostas.  

f) Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita, de 

menor preço e o valor estimado para a contratação.  

g) No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas de preço escritas, melhor 

classificadas, o critério de desempate será a realização de sorteio, para definir a empresa que dará 

o primeiro lance, entre as empresas empatadas.  

h) Quando os licitantes não tiverem mais interesse em apresentar lances, será encerrada a respectiva 

fase.  

13. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE  

a) Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de 

pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem 

classificada, proceder-se-á da seguinte forma:  

 A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada será 

convocada, em conformidade com o art. 45, §3º, da Lei Complementar n.º 123/2006, alterada 

pela Lei Complementar 147/2014, para assim querendo, apresentar uma última oferta, 

obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as 

exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em 

seu favor o objeto deste Pregão;  

 Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem 

classificada, na forma da subcondição anterior, o pregoeiro convocará os licitantes 
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remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito;  

 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas 

de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o Pregoeiro fará 

um sorteio, definindo e convocando automaticamente a vencedora para apresentação da oferta 

final do desempate;  

b) O interessado que não apresentar proposta decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei 

Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014;  

c) Caso não haja interessados em exercer o direito de preferência, o procedimento licitatório correrá 

seu curso normal.  

 

14. DA NEGOCIAÇÃO  

a) É sempre permitido o Pregoeiro negociar os preços e condições da proposta, visando aumentar as 

vantagens em favor da Administração, não podendo, porém, alterar o objeto ou condições de 

classificação e habilitação;  

b) O Pregoeiro poderá formular contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o 

lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.  

c) A negociação será realizada publicamente, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.  

 

 

15. DA HABILITAÇÃO  

a) sendo aceitável a proposta será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do 

licitante que a tiver formulado procedendo-se ao respectivo exame;  

b) poderão ser verificadas e confirmadas as condições habilitatórias, a exclusivo critério do 

Pregoeiro, com base no Cadastro de Fornecedores.  

c) é assegurado ao licitante já cadastrado o direito de apresentar a documentação atualizada e 

regularizada na própria sessão;  

d) caso a empresa licitante deixe de apresentar alguma certidão expedida por órgão da 

administração fiscal e tributária solicitada neste edital, antes de realizar o julgamento da 

documentação poderá o Pregoeiro, com a finalidade de suprir a omissão, proceder a consulta 
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através da Internet para verificação de sua regularidade, observado o disposto na legislação 

pertinente.  

e) é facultada o Pregoeiro a confirmação de informações e a aceitação de documentos que 

constem de sítios eletrônicos de órgãos e entidades das esferas municipal, estadual e federal, 

emissores de certidões, devendo tais documentos ser juntados ao processo.  

f) a possibilidade da consulta prevista no parágrafo anterior não constitui direito do licitante, e a 

Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos no 

momento da habilitação, hipóteses em que, em face do não saneamento das falhas verificadas, o 

licitante será declarado inabilitado.  

g) caso o licitante desatenda às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas 

subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, 

até a apuração de uma que atenda ao Edital.  

h) em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na 

comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, prorrogável por 

igual período, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 

vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  

i) a não regularização da documentação, no prazo previsto na condição anterior, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará o 

Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.  

j) se a proposta não for aceitável, se o licitante não atender às exigências de habilitação, a 

Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, 

até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.  

k) quando todos os licitantes forem inabilitados, o Pregoeiro poderá conceder o prazo de até 8 

(oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos.  

l) constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, o licitante será declarado vencedor. 

 

16. DA ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA  
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a) O licitante declarado vencedor deverá encaminhar (ou apresentar) a proposta de preço adequada 

ao último lance, no prazo de 02 (dois) dias, contado da assinatura da ata de sessão. 

b) Os documentos poderão ser remetidos por meio digital, podendo ser solicitados em original ou por 

cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.  

 Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados 

ao órgão licitante. 

c) O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção, 

será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.  

d) O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de composição de 

preços quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários que compõem 

necessitem de ajustes aos valores estimados pelo ÓRGÃO LICITANTE. O ajuste da proposta não 

poderá implicar aumento do seu valor global.  

e) Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais irregularidades 

apontadas pelo Pregoeiro.   

f) No caso de licitação por lotes será permitida a alteração de preços unitários pelo licitante 

observando-se: (apenas se houver divisão em lotes)  

 Como limite máximo o valor global final ofertado, desde que os preços unitários finais 

sejam menores ou iguais aos preços unitários da proposta inicial; 

 A possibilidade de negociação com o proponente vencedor visando a redução de 

preços unitários, para qualquer um dos itens individualmente; e 

 Para fins do disposto neste inciso, o cálculo do valor global dar-se-á pela somatória 

dos preços unitários dos itens da proposta, multiplicados por suas respectivas quantidades. 

 

 

17. DOS RECURSOS  

a) declarado o vencedor, o Pregoeiro concederá prazo dentro da sessão para que os licitantes 

presentes e credenciados na forma do item 9 possam, de forma imediata e motivada, manifestar 

sua intenção de recurso.  

b) a ausência do licitante credenciado na sessão caracterizará sua renúncia ao direito de recorrer.  

c) não havendo interesse em recorrer, o Pregoeiro procederá à adjudicação do objeto ao licitante 

vencedor.  
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d) havendo manifestação da intenção de recurso, o Pregoeiro:  

 

 Resumirá a motivação, ordenando o registro em ata;  

 Procederá a leitura do resumo da motivação lavrada na ata;  

 Consultará o recorrente sobre o interesse em oferecer razões de recurso por escrito, 

concedendo, nesse caso, o prazo de três dias úteis;  

 Esclarecerá a data de início da contagem do prazo, quando os autos não forem 

disponibilizados imediatamente, ou no mesmo dia;  

 Se houver interesse na apresentação de razões de recursos, informará aos demais 

presentes, que terão o mesmo prazo para apresentar contrarrazões, correndo o prazo na 

sequência daquele concedido ao recorrente;  

 Registrará, na ata, o dia e hora que vencem os prazos de apresentação de razões e 

contrarrazões de recurso, informando aos presentes;  

 Alertará aos presentes, se entender necessário, para os efeitos jurídicos dos recursos 

meramente protelatórios e as penalidades previstas para o caso;  

e) a manifestação da intenção de recorrer suspenderá apenas os lotes ou itens objetos do recurso, 

podendo haver adjudicação parcial. 

f) as intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados 

pela autoridade competente.  

g) o acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

 

18. DA ADJUDICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO  

a) o objeto deste pregão será adjudicado pelo pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em 

que a adjudicação caberá à autoridade competente a adjudicação. 

b) a homologação deste Pregão compete à autoridade competente do Órgão Solicitante da 

Licitação. 

19. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL DECORRENTE  
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a) No prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após sua convocação, o licitante vencedor deverá 

comparecer para assinar o contrato ou instrumento equivalente, consoante e minuta constante do 

Anexo. 

b) Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pelo licitante 

vencedor em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos deste Edital. 

c) Por ocasião da assinatura do contrato (da emissão da nota de empenho), verificar-se-á por meio do 

Cadastro de Fornecedores e de outros meios se o licitante vencedor mantém as condições de 

habilitação. 

d) Caso o licitante vencedor seja domiciliado em outra localidade, existindo viabilidade operacional, 

o representante credenciado poderá deixar o contrato assinado ao final da sessão ou, não sendo 

credenciado, enviar, no mesmo prazo de até 5 (cinco) dias úteis, as respectivas vias por correio, 

com registro de urgência. 

e) No caso do item anterior, o licitante poderá enviar via fax (fac-símile) ou via endereço eletrônico 

(e-mail), com arquivo anexo de cópia digitalizada do contrato assinado, que terá validade para fins 

de atendimento do prazo, situação em que os originais poderão ser recebidos em prazo de até 10 

(dez) dias. 

f) A postagem fora do prazo implica a decadência do direito à contratação. 

g) Se algum documento estiver com validade vencida, e não for possível a comprovação por outro 

meio, o contratado será alertado para promover a devida regularização. 

h)  Caso o licitante vencedor decaia do direito à contratação ou não compareça para assinar o 

contrato ou retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, a autoridade competente: 

h.1. providenciará a aplicação das penalidades cabíveis, garantindo-se a ampla defesa e o 

contraditório; 

h.2. retornará os autos o pregoeiro para que retome a sessão. 

i) Os licitantes serão notificados da retomada da sessão, no prazo de dois dias úteis para a abertura 

da sessão. 

j) O Pregoeiro poderá retomar, inclusive, a fase de lances e as subsequentes, até a nova adjudicação. 

k) Aplicam-se as regras anteriores caso: 
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k.1. Não seja possível firmar o contrato com o licitante vencedor por motivo superveniente; 

k.2.  O licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato injustificadamente; 

k.3. Ocorra a inexecução total do contrato formalizado, não expirado o prazo de validade das 

propostas. 

20. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

a) O CONTRATANTE, após a entrega da nota de empenho, compromete-se a: 

a.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações, inclusive 

permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes às suas dependências. 

a.2. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal. 

a.3. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às 

obrigações. 

b) Outras obrigações constantes do Termo de Referência. 

21. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 

21.1. A entrega e o recebimento dos produtos serão realizados conforme item 11 do Termo de 

Referência deste Edital. 

 

22. DO PAGAMENTO  

22.1. O pagamento será realizado nos termos do item 10 do Termo de Referência deste Edital. 

23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

a) Pela inexecução total ou parcial, ou ainda por atraso no cumprimento das obrigações pelo 

contratado, a Administração pode, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções: 

I – advertência escrita; 

II – multa na forma prevista no termo de referência; 

III – impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Município pelo prazo de 

até 5 (cinco) anos e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores por igual prazo. 

b) As penalidades específicas da execução contratual deverão fazer parte do termo de referência. 

c) As penalidades somente poderão ser relevadas, caso sejam apresentadas justificativas, por 

escrito, fundamentadas em fatos comprováveis, a critério da autoridade competente do ÓRGÃO 

LICITANTE. 
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24. DISPOSIÇÕES GERAIS 

l) É facultado o Pregoeiro, no interesse da Administração: 

 Em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a 

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam 

ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação; 

 Solicitar aos setores competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as 

decisões; 

 No julgamento das propostas e da habilitação, sanar erros ou falhas que não alterem a substância 

das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado e 

acessível a todos os interessados; e 

 Relevar omissões puramente formais observadas na documentação e na proposta, desde que não 

contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação. 

m) O ÓRGÃO LICITANTE poderá revogar a presente licitação, por motivo de interesse público, ou 

anulá-la por ilegalidade, no todo ou em parte, em quaisquer de suas fases, devidamente justificado, 

dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 

n) A anulação do pregão induz à do contrato. 

o) Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 

licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 

suportado no cumprimento do contrato. 

p) Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

q) Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação do Pregoeiro em contrário. 

r) Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando explicitamente disposto em 

contrário. 
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s) O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, 

desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, 

durante a realização da Sessão Pública de Pregão. 

t) As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 

u) A presente licitação e os atos dela resultantes serão regidos pelas disposições legais e 

regulamentares vigentes e pelas condições estabelecidas neste Edital. 

v) A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

w) Para as demais condições de contratação observar-se-ão as disposições constantes dos Anexos 

deste Edital. 

x) Nos casos de divergência ou dúvida entre o texto do TERMO DE REFERÊNCIA e o texto do 

Edital, prevalecerá, no julgamento objetivo das propostas e documentos, o texto do Edital. 

 

25.  DOS ANEXOS  
 

a) constitui parte integrante deste Edital:  

 

 ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA  

 ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ESTIMATIVA DO ÓRGÃO LICITANTE)  

 ANEXO III - MODELOS:  

MODELO A – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR; 

MODELO B - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE; 

MODELO C - DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS 

EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

MODELO D - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA 

HABILITAÇÃO; 

MODELO E - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 ANEXO IV – MINUTAS: 

 MINUTA A – CONTRATO 

 

 

26.  DO FORO  
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As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de São Luís, Estado do 

Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 

São Luís, 02 de março de 2017. 

 

 

Alexandre Souza Farias 

Pregoeiro 
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ANEXO I 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERMO DE REFERÊNCIA 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO 
HOSPITALAR, LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA, [INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
ALOCADOS E NOS DE PROPRIEDADE DO HMDM], SOFTWARES DE 
GERENCIAMENTO HOSPITALAR E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA ATUAR 
EM DIVERSOS SETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES, POR UM 
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 
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1 – DO OBJETO: 
 
 

O presente Termo de Referencia tem por objeto a contratação de empresa para 
prestação de serviços de faturamento hospitalar, locação de sistemas de informações e 
equipamentos de informática, [incluindo os serviços de manutenção preventiva e corretiva, 
com reposição de peças, nos equipamentos de informática alocados e nos de propriedade 
do HMDM que a Contratada deliberadamente, decidir manter em funcionamento], softwares 
de gerenciamento hospitalar e mão de obra especializada, para atuar em diversos setores 
do Hospital Municipal Djalma Marques, por um período de 12 (doze) meses, de acordo com 
a solicitação contida no Processo Administrativo Licitatório nº 180-35.179/2016, em 
conformidade com a Lei de Licitações 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
 
2 – DOS OBJETIVOS: 
 
 

Garantir a coleta de todos os procedimentos realizados no Hospital Municipal 
Djalma Marques, permitindo que todos os atendimentos sejam registrados com sua 
codificação correta. 

 
Fornecer e garantir o funcionamento ininterrupto, de todos os equipamentos de 

informática [tanto os fornecido pela licitante quanto os de propriedade do HMDM]; softwares 
básicos e aplicativos genuínos; para alimentação diária das informações ambulatoriais, de 
alta complexidade do referido Hospital. 

 
Realizar a operacionalização da Central de Internações do Hospital Municipal 

Djalma Marques, alimentando-a de forma a permitir consulta em tempo real, da situação de 
ocupação dos leitos e macas existentes no Hospital bem como nos seus anexos [Santa 
casa e Maternidade Benedito Leite], controle sobre os pacientes no tocante aos 
procedimentos e a sua permanência no Hospital; 

 
Dar celeridade ao atendimento aos pacientes, a partir da diminuição de tarefas 

repetidas, recuperar perdas de atendimentos não computados, oferecer maior rapidez em 
informações aos Gestores do Hospital Municipal Djalma Marques; 

 
Utilizar melhor as informações relacionadas ao atendimento hospitalar e 

ambulatorial, com vistas a formular projetos e trabalhos direcionados a melhorar a qualidade 
e humanização do atendimento; 

 
Alimentar e controlar o sistema gerencial de estoques dos setores do 

almoxarifado e farmácia, emitindo relatórios periódicos, contribuindo para o melhor 
gerenciamento financeiro deste Hospital. 
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3 – DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: 
 

A empresa a ser contratada deverá disponibilizar, para execução do contrato, o 

discriminado no Anexo I deste Termo, reproduzido resumidamente na tabela abaixo: 

 

LOTE ITEM OBJETO 

01 

1 

 

Serviços de locação de software de Gestão Hospitalar (relacionado no Item 1 do 

Anexo I deste Termo). 

2 

 

Serviços de operacionalização e controle dos Sistemas de Informação 

(relacionados no item 2 do Anexo I deste Termo), e recursos humanos 
(relacionados no subitem 6.1. do Anexo I deste Termo). 

3 

 

Serviços de operacionalização e do Controle de Estoques (relacionado no Item 

3 do Anexo I deste Termo), e recursos humanos (relacionados no subitem 6.2. 
do Anexo I deste Termo). 

4 

 

Serviços especializados em faturamento de informações hospitalares, 
ambulatoriais e de alta complexidade dos serviços prestados no Hospital Municipal 
Djalma Marques, com geração de relatórios gerenciais e a consolidação dos dados 
através de portal na internet para gestores e profissionais autorizados pela 
SEMUS, face aos serviços públicos insuficientes para atender a demanda 

populacional e dos serviços (conforme especificação contida no Item 4 do Anexo I 

deste Termo), e recursos humanos (relacionados no subitem 6.3. do Anexo I 

deste Termo). 

02 1 

 

Serviços de locação de Equipamentos de Informática; manutenção preventiva e 

corretiva com fornecimento de peças; disponibilização de internet Banda Larga 
para os setores administrativos do HMDM (relacionado no Item 5 do Anexo I 
deste Termo); e com recursos humanos (relacionados no subitem 6.4. do Anexo 
I deste Termo). 

 

4 – DAS JUSTIFICATIVAS: 
 

 Considerando que o Hospital Municipal Djalma Marques é o maior Hospital de 
referência para atendimento de urgência/emergência do Estado do Maranhão para atender 
pacientes pelo SUS; 

 Considerando que o Hospital Municipal Djalma Marques atende diariamente uma 
média de 200 pessoas de ambos os sexos e provenientes da região metropolitana de São 
Luís, de todos os Municípios do Maranhão e até mesmo de outros Estados; 

 Considerando que é de grande importância os registros e armazenamento das 
informações oriundas dos referidos atendimentos para fins de documentação, arquivo e 
consulta hospitalar e ambulatorial, assim como também as informações provenientes dos 
sistemas de controle de estoques que devem ser contínua e ininterruptamente alimentados, 
para que venham a servir de base para a Gestão da Unidade Hospitalar; 
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 Considerando que o Hospital Municipal Djalma Marques, tem avançado 
consideravelmente no tocante a informatização dos setores produtivos e de atendimento 
hospitalar visando a otimização dos processos e a melhoria dos serviços oferecidos aos 
usuários do SUS; 

 Considerando que o Centro de Processamento de Dados do Hospital Municipal 
Djalma Marques, sente necessidade de avançar e tem se deparado com a ausência da mão 
de obra qualificada para operar os sistemas de gerenciamento existentes em alguns setores 
deste Hospital; 

 Considerando que a falta de controle de alguns processos internos vem 
permitindo falhas que resultam no aumento do custo de determinados serviços, não 
permitindo que a Administração feche o cerco contra perdas de material e outros prejuízos; 

 Considerando que a falta de controle no Centro Cirúrgico, na Central de 
Internação e na Portaria de Saída de Pacientes, também ocasiona descontrole e confusão 
no tocante ao controle de pacientes que adentram a unidade, uma vez que não se sabe, de 
forma rápida, se após a entrada, este se destinou ao Centro Cirúrgico, ficou internado ou 
ainda, se obteve alta ambulatorial, refletindo-se na qualidade do atendimento e até mesmo 
no custo final do paciente dentro do Hospital Municipal Djalma Marques; 

 Considerando a necessidade de fornecer informações aos usuários e 
pesquisadores, controlar os estoques dos setores de Almoxarifado e Farmácia, bem como a 
necessidade de dar maior celeridade aos serviços administrativos internos, onde tais 
serviços são prejudicados pela ausência de sistemas de Gestão Hospitalar; pela falta de 
equipamentos e softwares específicos, bem com pela falta de mão de obra especializada 
para realização de manutenção nos mesmos; 

 Considerando que o Município de São Luís é atualmente a principal sede de 
Macro Regional dentro do Plano Diretor de Regionalização – PDR] do Estado do Maranhão, 
recebendo além da sua população própria a referenciada por todos os demais municípios, 
principalmente no tocante aos serviços de Urgência e Emergência, com duas unidades 
próprias, e com os procedimentos de alta complexidade, alguns só realizados pela rede 
municipal de São Luís para todo o Estado sendo, pois, de fundamental importância além do 
registro desses atendimentos a sua perfeita e ininterrupta informações aos sistemas de 
saúde do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde, nos casos em que se 
aplica; 

 Considerando a necessidade de celeridade no atendimento aos pacientes, 
diminuindo tarefas repetidas, recuperando perdas de atendimentos não computados, 
fornecendo informações à gestão, visando utilizar melhor os dados relacionados ao 
atendimento hospitalar e ambulatorial, possibilitando a formulação de projetos e trabalhos 
que melhorem a qualidade e humanização do atendimento; 

 Considerando a necessidade que o HMDM tem de promover o acesso [somente 
leitura], às estruturas dos bancos de dados utilizados pelo Sistema de Gestão Hospitalar à 
Superintendência de informação da Saúde para integração de tais informações no Sistema 
WEBGI, que é executado através de Intranet da SEMUS, disponibilizando diariamente e 
automaticamente as informações gerenciais a direção da SEMUS e ao Hospital Municipal 
Djalma Marques; 

 Considerando a necessidade de maior celeridade aos serviços administrativos 
internos do setor; 

 Considerando por fim, que os serviços executados atualmente vêm sendo pagos 
por processos indenizatórios, portanto, fica evidenciada a necessidade de contratação do 
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referido serviço para garantir o atendimento dos usuários do SUS assim como o faturamento 
dos atendimentos realizados no HMDM. 
 
 
5 – DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
 

O HMDM pagará a contratada pela execução dos serviços, em conformidade 
com os valores apresentados em sua proposta, ficando o custeio das despesas por conta do 
recurso SUS, atendendo a disponibilidade orçamentária a seguir: 

 
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 15201 – HMDM 
FUNÇÃO 10 – Saúde 
SUB-FUNÇÃO: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
PROGRAMA: 0443 – Gestão Hospitalar e Ambulatorial 
PROJETO/ATIVIDADE:10.302.0239.2298 – Atend. em Redes de Urgência e Emergência; 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.00 – Outros Serviços de terceiros P. Jurídica.  
RECURSO: 110 – SUS 

 
 

6 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

Além das obrigações resultantes deste termo de referência são obrigações da 
CONTRATANTE: 

 
6.1. Assegurar às pessoas credenciadas pela CONTRATADA, livre acesso ao local de 
realização dos serviços; 

6.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por intermédio de servidor 
especialmente designado, que anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a sua execução na forma prevista na Lei nº 8.666/93; 

6.3. Proporcionar à EMPRESA CONTRATADA as facilidades necessárias a fim de que 
possa desempenhar normalmente os serviços contratados; 

6.4. Não permitir que os serviços sejam executados em desacordo com as regulamentos 
preestabelecidas no Contrato; 

6.5. Comunicar à EMPRESA CONTRATADA quaisquer irregularidades observadas na 
prestação dos serviços; 

6.6. Prestar esclarecimentos sobre as circunstâncias em que forem observadas as 
irregularidades; 

6.7. Sustar a prestação de qualquer serviço, quando verificada irregularidade na 
qualidade de sua prestação e determinar a sua adequação;  

6.8. Notificar a CONTRATADA, formal e tempestivamente, sobre a aplicação de multas, 
penalidades ou quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

6.9. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias. 

6.10. Efetuar o pagamento dos serviços objeto deste termo de referencia, efetivamente 
executados, desde que não haja alterações ou pendências a serem atendidas. O 
retardamento da liquidação da Nota Fiscal de serviços em razão de fatos de 
responsabilidade da CONTRATADA, não ensejará atualização financeira dos valores 
correspondentes às Notas Fiscais pagas com atraso; 



 

______________________________________________________________________________ 
Av.Jerônimo de Albuquerque, n.º 06, Edifício Nena Cardoso, Vinhais, São Luís – MA. CEP 65074-199 

 

P R E F E I T U R A  D E  S Ã O  L U Í S  
     CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Pregão Presencial n.º 014/2017/CPL/PMSL  

 
 

 

30 

6.11. Disponibilizar sala dentro das instalações do HMDM para que seja montado o 
Centro de Processamento de Dados pela CONTRATADA. 
 
 

7 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
7.1. As licitantes deverão obrigatoriamente, realizar apresentação Técnica do Sistema e 
seus Módulos exigidos no Edital em até 05 (cinco) dias de antecedência; 

7.2. A manutenção preventiva e corretiva abrange todos os equipamentos alocados e os 
equipamentos de informática de propriedade do HMDM que a Contratada 
deliberadamente, decidir manter em funcionamento (esses equipamentos deverão ser 
listados no contrato); 

7.3. A licitante vencedora será responsável pela migração de todos os dados existentes 
nos programas usados atualmente pelo HMDM, sem prejuízos; 

7.4. Cumprir as obrigações estabelecidas no Termo de Referência, não se admitindo 
qualquer modificação em sua execução sem prévia autorização da CONTRATANTE; 

7.5. Permitir o acompanhamento dos serviços pelo gestor do contrato designado pela 
CONTRATANTE, a qualquer tempo; 

7.6. Cumprir todas as orientações do gestor do contrato, exceto as que infringirem 
normas legais; 

7.7. Fornecer, por escrito, até a data de assinatura do contrato, nome e telefone para contato da 

pessoa que ficará diretamente responsável pelo atendimento à CONTRATANTE; 

7.8. Apresentar plano de manutenção dos equipamentos e indicação do pessoal que ficará a 

disposição do HMDM, fornecendo os números dos telefones de contatos, inclusive do escritório 

da empresa; 

7.9. Levar imediatamente ao conhecimento da CONTRATANTE, por escrito, qualquer 
fato extraordinário ou anormal que ocorra durante o cumprimento do contrato para 
adoção imediata das medidas cabíveis; 

7.10. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários, fiscais, trabalhistas, 
comerciais e demais obrigações sociais previstos na legislação em vigor, sendo que sua 
inadimplência não poderá transferir à CONTRATANTE a responsabilidade por seu 
pagamento, nem onerar o objeto desta Contratação;  

7.11. Cumprir diretamente o contrato, ficando expressamente vedada a subcontratação 
de outra empresa para esse fim; 

7.12. Reembolsar a CONTRATANTE, face ao desaparecimento de qualquer bem 
relacionado ao objeto deste TR, verificado no período em que os serviços estavam 
sendo prestados pela CONTRATADA; 

7.13. Responsabilizar-se por danos causados diretamente a qualquer bem de 
propriedade da CONTRATANTE ou de terceiros, quando esses tenham sido 
ocasionados por seus empregados, encarregados e/ou prepostos durante a execução 
dos serviços, ou em função deste, ou ainda, por ação de terceiros, cuja conduta danosa 
ou lesiva à CONTRATANTE caberia/deveria evitar; 

7.14. Encaminhar juntamente com a fatura mensal o Relatório dos Serviços executados; 
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7.15. A CONTRATADA deverá obrigatoriamente manter seus funcionários lotados no 
HMDM, devidamente identificados, usando uniforme da empresa, bem como, crachá 
contendo no mínimo seus respectivos nomes, funções e fotos; 

7.16. Responsabilizar-se pela contratação e pagamento de todos os profissionais necessários à 

prestação dos serviços ora contratados, sendo certo que em nenhuma hipótese haverá qualquer 

vínculo empregatício entre os empregados da CONTRATADA com o CONTRATANTE; 

7.17. Responder pelos danos causados às dependências ou aos bens da CONTRATANTE, quando 

resultante de ação ou omissão, negligência, imprudência ou imperícia de seus empregados, 

encarregados e/ou prepostos; 

7.18. Prever o pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, nos regimes contratados, 

sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço, demissão e 

outros análogos obedecidos às disposições da legislação trabalhista vigente; 

7.19. Respeitar fielmente as informações contidas nos documentos da CONTRATADA, separando 

o material que achar inadequado para as devidas providências e descrevendo ao Gestor do 

Contrato através de Relatórios as distorções encontradas, listando sugestões; 

7.20. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.21. Fornecer ferramentas extratoras de dados dos bancos a qualquer momento, 
sempre que solicitado pela direção do Hospital Municipal Djalma Marques e/ou da 
SEMUS, gerando os arquivos em mídias compatíveis para uso nos ambientes 
operacionais requeridos; 

7.22. Fornecer acesso [somente leitura] às estruturas dos bancos de dados utilizados 
pelo Sistema de Gestão Hospitalar e do Módulo de Faturamento à Superintendência de 
Informação da Saúde para integração das informações no Sistema WEBGI, que é 
executado através de Intranet da SEMUS, disponibilizando diariamente e 
automaticamente as informações gerenciais a direção da SEMUS e do Hospital 
Municipal Djalma Marques;  

7.23. Fornecer interfaceamento para interligar o Sistema de Almoxarifado do HMDM ao 
Sistema de Almoxarifado Corporativo da SEMUS; 

7.24. Fornecer a replicação dos bancos de dados de produção em um servidor de 
aplicações indicado pela Superintendência de Informação da Saúde (SIS), via FTP 
(preferencialmente), devendo ser replicadas todas as estruturas dos bancos de dados 
gerados pelos sistemas e seus módulos, quinzenalmente, como contingência de 
segurança; 

7.25. Fornecer, em mídia, cópia dos Manuais operacionais, quais sejam: manuais de 
instruções aos usuários e manuais técnicos dos sistemas e dos módulos instalados no 
HMDM e seus anexos, onde os serviços serão prestados; 

7.26. Especificar a plataforma de instalação dos softwares, gerenciador de banco 
utilizado e a versão aplicada; 

7.27. Colocar à disposição do HMDM, funcionários do seu quadro de pessoal, com 
experiência comprovada na área compatível com o objeto da licitação, de acordo com o 
anexo I deste Termo; 

17.28. Garantir que as Informações contidas nos Bancos de Dados serão mantidas em 
caráter confidencial; 
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17.29. Elaborar 01 (um) relatório mensal, a partir dos dados obtidos pela 
CONTRATADA; a ser apresentado à direção do HMDM, ou, em casos excepcionais, 
quando solicitado pelo Gestor do Contrato, obedecendo o prazo 48 (quarenta e oito) 
horas, garantindo acesso e cópia de banco de dados gerados em estrutura BDF; 

7.31. A CONTRATADA deverá ter Matriz ou Filial localizada na Cidade de São Luís-MA; 

7.32. Será de responsabilidade da CONTRATADA fazer a migração de todos os dados 
existentes nos programas usados atualmente pelo Hospital Municipal Djalma Marques, 
sem prejuízos; 

7.33. Ter em seu quadro de funcionários, profissionais com experiência comprovada na 
área compatível com o objeto da licitação, de acordo com o anexo I deste Termo; 

7.34. Processar todos os dados relativos às respectivas contas hospitalares de 
internação, de alta complexidade e ambulatoriais, faturadas pelos funcionários da 
CONTRATADA postos à disposição do HMDM; 

 

7.35. Realizar, quando solicitado pelos gestores do HMDM, reuniões com corpos clínicos 
e demais servidores envolvidos com o registro dos dados de produção hospitalar e 
ambulatorial, objetivando permanente reciclagem e atualização de normas, bem como 
proceder ao fornecimento regular das respectivas tabelas de procedimentos atualizadas; 

7.36. Emitir as respectivas Autorizações de Internação Hospitalar – AIH´s, em CD’s ou 
Pen drive, assim como o documento de apresentação do faturamento do SIA-SUS e 
APAC-SUS em números de vias e meio determinados pela Superintendência de 
Assistência à Rede da Secretaria e de acordo com as normas vigentes no MS; 

7.37 Emitir os demonstrativos de procedimentos realizados por outros grupos médicos 
prestadores de serviços contendo o especificado no ITEM 5.6. do Anexo I deste Termo; 

7.38. Assessorar os diretores do HMDM no tocante ao cadastro, avaliação e 
compreensão de seus indicadores, planejamento e identificação de processos de 
melhoria e correção de distorções ocasionadas por manuscrito incorreto dos 
documentos do HOSPITAL, visando a perfeita execução dos processos de atendimento, 
registro e faturamento; 

7.39. Cumprir todos os prazos fixados pela Superintendência de Assistência a Rede da 
SEMUS para entrega de laudos, formulários de APAC`s, recepção e entrega de AIH`s, 
BPA´s, BPI`s e qualquer outro formulário ou meio magnético que possam estar ligados a 
elaboração de faturas dos grupos ou profissionais médicos, produtividade SUS e ao 
faturamento e processamento estatístico; 

7.40. Apresentar os faturamentos de internações hospitalares com um mínimo de 95% 
(noventa e cinco por cento) das altas hospitalares demonstradas pelo senso hospitalar 
do mês salvo quando se tratar de exceção superveniente ou impedimento decorrido de 
culpa de terceiros. No tocante a produção ambulatorial e dos procedimentos de alta 
complexidade do SIA-SUS os dados lançados devem corresponder à integralidade do 
atendimento nos períodos determinados pela Superintendência de Assistência a Rede 
da Secretaria Municipal de Saúde; 

7.41. Disponibilizar em até 24 (vinte e quatro horas), considerando os dias úteis, após o 
processamento das informações pela SEMUS, os relatórios gerenciais do faturamento, 
em portal na internet, com acesso garantido aos diretores do HMDM, contendo as 
seguintes informações abaixo e outras que por ventura venham a ser solicitadas e 
aprovadas pela CONTRATANTE e CONTRATADA. 
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 Resumo de faturamento por clinica; 
 Faturamento por grupo, sub-grupo e forma de organização de acordo 

com a tabela SUS vigente; 
 Faturamento por paciente; 
 Faturamento por clinica; 
 Faturamento por Município; 
 Relatório mensal de estatística do HMDM; 
 Relatório estatístico de óbito por especialidade; 
 Relatório de faturamento por procedimento; 
 Relatório comparativo de acompanhamento da MAC. 

 
7.42. As despesas com assistência técnica e reposição de peças efetuados nos 
equipamentos alocados serão por conta da contratada. 
 

 

 

8 – DAS SANSÕES ADMINISTRATIVAS: 
 

8.1. Se o vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida no certame, ensejar o 

retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, será cancelada a adjudicação e 

os demais licitantes serão chamados na ordem de classificação, sujeitando-se o vencedor 

desistente às seguintes penalidades: 

 

a) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 

b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no item anterior. 

 

8.2. No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto deste Termo, ao 

HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES – HMDM, poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

 

a) Advertência; 

b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) até no máximo de 10 % (dez por cento) por dia de 

atraso, sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias 

corridos; 

c) Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, na hipótese de falta que 

caracterize o descumprimento das condições avençadas, recolhida no prazo de 15 (quinze) 

dias corridos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 

contratado ressarcir ao HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES – HMDM pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 
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I - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”’ do ITEM 8.2 ser aplicadas juntamente com a 

do item ‘b’, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis. 

 

II - A sanção estabelecida na alínea “d” do ITEM 8.2, é de competência exclusiva do Prefeito, 

conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) 

dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua 

aplicação. 

 

III - As sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do ITEM 8.2, poderão também ser aplicadas às 

empresas ou aos profissionais que: 

 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

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

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

8.3. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 

cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de 

licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco), enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade; 

 

8.4. As multas a que se referem os itens anteriores serão descontadas dos pagamentos devidos pelo 

HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES – HMDM ou cobradas diretamente da empresa, 

amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções 

previstas neste tópico; 

 

8.5. Sem prejuízos das sanções previstas no presente contrato e edital da licitação, o 

CONTRATANTE resguarda o direito de comunicar aos órgãos fiscalizadores da atividade 

exercida pela empresa CONTRATADA quaisquer irregularidades que requeiram maiores 

apurações; 

 

8.6. A aplicação destas e de outras penalidades ou sanções administrativas prescritas em lei deverá 

sempre obedecer à ampla defesa e ao contraditório. 

 

 

9 – DAS CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO: 
 

O Edital deverá conter, sem prejuízo de outras mais que a CPL considerar 
necessárias, as seguintes informações: 

 
a) A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DEVERÁ SER PROVADA A PARTIR DOS 

SEGUINTES DOCUMENTOS: 

i. Atestado de Capacidade Técnica fornecido por Pessoa Jurídica de direito público ou 
privado, comprovando que a licitante prestou ou está prestando serviços compatíveis 
com o objeto desta contratação, assinado, carimbado e em papel timbrado da 
empresa ou órgão tomador do serviço; 
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ii. O HMDM poderá exigir, para sua segurança e conhecimento pleno da ferramenta, 
que seja realizada visita técnica a clientes da empresa licitante, com o objetivo de 
averiguar a qualidade e o funcionamento de seu software e serviços. 
 
 

10 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 

O pagamento será efetuado pelo HMDM, em parcelas mensais fixas, mediante 
apresentação de Nota Fiscal/Fatura discriminativa, em duas vias correspondentes ao 
adimplemento do valor dos serviços executados, atestado pela autoridade competente e de 
conformidade com a proposta apresentada pela adjudicatária, bem como, o constante na 
Nota de Empenho, acompanhada do relatório mensal dos serviços executados, no prazo 
não superior a 30 (trinta) dias, do recebimento do documento de cobrança no Protocolo do 
HMDM. 

 
No corpo da Nota Fiscal, deve estar mencionado o número da Nota de 

Empenho, a descrição dos serviços, nome dos pacientes em que os serviços foram 
executados e demais informações julgadas pertinentes. 

 
10.1. O pagamento será efetuado mediante apresentação dos documentos descritos abaixo: 

 

I.  Ofício/ Solicitação de pagamento devidamente assinado; 
II. Cópia da Nota de Empenho; 
III. Nota Fiscal; 
IV. Cartão do CNPJ; 
V. Certidões Negativas: 

 

a) Federal: 
a.1 Certidão Conjunta Federal 
a.2 Certidão Negativa da Previdência Social – INSS 
a.3 Certidão de Regularização Fiscal junto à Caixa Econômica Federal – FGTS 
 

b) Estadual: 
b.1 CND – Fazenda Estadual/ ICMS 
b.2 CNDA – Certidão Negativa de Dívida Ativa Estadual 
 

c) Municipal: 
c.1 CND – Relativa à Atividade Econômica ou Certidão Positiva com Efeito de 

Negativa; 
c.2 CND – Relativa aos Tributos ISS e TLFV ou Certidão Positiva com efeito de 

Negativa. 
 

10.2. Além da documentação exigida no item 09.1, o pagamento à licitante vencedora será 

efetuado ainda mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), 

conforme determina a Lei 12.440 de 7 de julho de 2011. 

 

10.3. O pagamento à licitante vencedora será efetuado em moeda corrente, mensalmente, de 

acordo com, através de Nota de Empenho e/ou Ordem de Fornecimento, após apresentação da 

Nota Fiscal/ Fatura devidamente atestada por servidor designado pela contratante. 

 

10.4. A Nota Fiscal/Fatura deverá indicar o número da Conta Corrente e Agência Bancária para 

emissão da respectiva Ordem Bancária. 
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10.5. A(s) Nota(s) Fiscal(s)/Fatura(s) que forem apresentadas com erro serão devolvidas à empresa 

contratada para retificação e reapresentação, período em que o pagamento ficará suspenso. 

 
 

11 – DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 

O contrato será gerenciado por servidor indicado pelo Diretor Geral do HMDM, o 
qual será responsável pela fiscalização dos serviços, acompanhando a execução dos 
mesmos, determinando à CONTRATADA as providências necessárias ao regular e efetivo 
cumprimento do contrato, bem como enquadrar as infrações contratuais constatadas e 
propor a aplicação de penalidades, tudo, comunicando ao seu superior hierárquico, para que 
se proceda ao pagamento na forma estabelecida no Item 10 deste Termo de Referencia 
(Das Condições de Pagamento). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – A fiscalização por parte do Gestor não eximirá ou reduzirá em 
nenhuma hipótese, as responsabilidades da empresa CONTRATADA em eventual falta que 
venha a cometer, mesmo que não indicada pela fiscalização. 
 
 
 
 
12 – DOS CASOS DE RESCISÃO: 

 
Aplicar-se-á à inexecução total ou parcial do presente contrato, quando couber, o 

disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93, ficando resguardados todos os direitos do 
HMDM. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O presente instrumento contratual poderá ser rescindido a critério 
da CONTRATANTE (HMDM), quando a Contratada: 
 
a) Subcontratar no todo ou em parte o objeto deste contrato; 

b) Não cumprir ou cumprir irregularmente qualquer obrigação contratual; 

c) Falir, dissolver a sociedade ou modificar sua finalidade de modo que, a juízo da 
CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato; 

d) Outras hipóteses previstas no artigo 78, da Lei 8.666/93. 
 
 
13 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
 

O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitados à duração a 
60 (sessenta) meses, na forma do inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
 
14 – DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO E ENTREGA DOS SERVIÇOS: 
 

As fases e os respectivos prazos de execução contratual serão as seguintes: 

a) Entrega e aceitação do cronograma de execução dos serviços: em até 05 (cinco) dias corridos 

após a assinatura do contrato, onde deverão estar definidas as fases: 
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  Entrega e instalação dos equipamentos de informática com plataforma Windows: 
em até 05 (cinco) dias corridos após a assinatura do contrato; 

 Instalação básica dos softwares de Gestão Hospitalar (sem customização): em até 15 

(quinze) dias corridos após a assinatura do contrato; 

 Treinamento completo de todos os módulos: em até 30 (trinta) dias corridos após a 

assinatura do contrato; 

 Implantação completa de todos os softwares Gestão Hospitalar (com validação da 

solução integrada e customizada): em até 60 (sessenta) dias corridos após a assinatura 

do contrato; 

b) Prazo para inicio de todos os profissionais nos seus respectivos setores: em até 24 (vinte e quatro) 

horas após assinatura do contrato. 

 

 
15 – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 

Os serviços objetos desta contratação serão executados nas instalações do 
HMDM, situado à Rua do Passeio, s/nº - Centro – São Luís/MA. 
 
 
 
 
16 – CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 

Em atendimento ao princípio da Eficiência, os itens desta Contratação deverão 
ser licitados em 02 (dois) lotes: lote 01 formado pelos itens 1, 3, 4 e 5; e lote 02 formado 
pelo item 2. Desta forma, visamos garantir que os itens afins, ou seja, os itens 
interdependentes, sejam atendidos por um único prestador. 

 
Considerando a importância da continuidade dos serviços especificados acima, 

encaminhamos o Termo de Referência ora em questão para que seja dada continuidade aos 
procedimentos necessários para a contratação de empresa prestação de serviços de 
faturamento hospitalar; locação de sistemas de informações e equipamentos de informática, 
[incluindo os serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, nos 
equipamentos de informática]; locação de softwares de gerenciamento hospitalar e mão de 
obra especializada para atuar em diversos setores do Hospital Municipal Djalma Marques. 

 
 

17 – DO VALOR ESTIMADO: 
 

O valor máximo a ser pago por esta contratação será apresentado pelo Setor de 

Licitação e Compras através de planilha de custos, contendo análises de pesquisa 

mercadológica. 

São Luís, 21/11/2016. 

 
 

Rafael de Sousa Coringa 
Mat. 188600-01 

Diretor Administrativo Financeiro-HMDM 
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 ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ESTIMATIVA DA DESPESA) 

OBJETO DA CONTRTAÇÃO                        EMPRESA 01 EMPRESA 02 EMPRESA 03 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE FATURAMENTO HOSPITALAR, LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE 

INFORMAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 
[INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS 
DE INFORMÁTICA ALOCADOS E NOS DE PROPRIEDADE DO 
HMDM], SOFTWARES DE GERENCIAMENTO HOSPITALAR E 
MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA ATUAR EM DIVERSOS 
SETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES, POR 

UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 

EMPRESA 01 EMPRESA 02 EMPRESA 03                                                                                                           

LOTES 
ITEM           
NO 
TR 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
VALOR 

MENSAL 
POR ITEM 

VALOR 
MENSAL 

POR LOTE 

VALOR 
ANUAL POR 

LOTE 

VALOR 
MENSAL 

POR ITEM 

VALOR 
MENSAL 

POR LOTE 

VALOR 
ANUAL POR 

LOTE 

VALOR 
MENSAL 

POR ITEM 

VALOR 
MENSAL 

POR LOTE 

VALOR 
ANUAL POR 

LOTE 

01 

1 

Serviços de locação de software 
de Gestão Hospitalar (relacionado 
no Item 1 do Anexo I do Termo de 
Referência). 

23.000,00 

98.991,79 1.187.901,48 

22.000,00 

89.990,82 1.079.889,84 

23.000,00 

93.626,21 1.123.514,52 

2 

Serviços de operacionalização e 
controle dos Sistemas de 
Informação (relacionados no item 
3 do Anexo I do Termo de 
Referência), e recursos humanos 
relacionados no subitem 6.1. do 
Anexo I do Termo de Referência: 
05 ASSISTENTES 
ADMINISTRATIVO; 

20.185,34 17.386,38 18.994,05 

3 

Serviços de operacionalização e 
do Controle de Estoques 
(relacionado no Item 4 do Anexo I 
do Termo de Referência), e 
recursos humanos relacionados 
no subitem 6.2. do Anexo I do 
Termo de Referência: 05 
ASSISTENTES 
ADMINISTRATIVO e 01 
COORDENADOR; 

26.441,33 22.742,60 25.250,04 
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4 

Serviços especializados em 
faturamento de informações 
hospitalares, ambulatoriais e de 
alta complexidade dos serviços 
prestados no Hospital Municipal 
Djalma Marques, com geração de 
relatórios gerenciais e a 
consolidação dos dados através 
de portal na internet para gestores 
e profissionais autorizados pela 
SEMUS, face aos serviços 
públicos insuficientes para atender 
a demanda populacional e dos 
serviços (conforme especificação 
contida no Item 5 do Anexo I do 
Termo de Referência), e recursos 
humanos relacionados no subitem 
6.3. do Anexo I Termo de 
Referência: 04 DIGITADORES; 05 
FATURISTAS e 01 ANALISTA DE 
CONTAS; 

29.365,12 27.861,84 26.382,12 

02 1 

Serviços de locação de 
Equipamentos de Informática e a 
manutenção preventiva e corretiva 
com fornecimento de peças com 
disponibilização de internet Banda 
Larga para os setores 
administrativos do HMDM 
(relacionado no Item 2 do Anexo I 
Termo de Referência), e recursos 
humanos relacionados no subitem 
6.2. do Anexo I Termo de 
Referência: 02 TÉCNICOS EM 
MANUTENÇÃO DE HARDWARE 
E SOFTWARE; 01 
ADMINISTRADOR DE SISTEMA 
e 01 COORDENADOR GERAL. 

32.457,63 32.457,63 389.491,56 32.992,05 32.992,05 395.904,60 32.183,57 32.183,57 386.202,84 

VALOR POR PROPOSTA 131.449,42 1.577.393,04   122.982,87 1.475.794,44   125.809,78 1.509.717,36 
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14/12/2016 

   
 VALOR MÉDIO DOS 

LOTES  
 MENSAL   ANUAL  

 

 
 

       

LOTE 01 94.202,94 1.130.435,28 

        

LOTE 02 32.544,42 390.533,00 

         

 
    

        

TOTAL 126.747,36 1.520.968,28 

         

 

  

_______________________________ 

Sandro Jorge. R Pereira  
Núcleo de Compras e Licitação 

Mat. 528654-2 
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ANEXO III 

MODELO “A” 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

IDENTIFICAÇÃO 

Empresa: 

 

CNPJ: 

Representante Legal: CPF: 

 

 

 

Para fins de participação no Pregão nº XX/2017, o licitante acima identificado DECLARA: 

 

1. Consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, 

acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de 

pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 

aprendiz a partir de 14 (quatorze). 

Local/Data/Assinatura: 

_________________, _____/______/______, ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação:  

1) Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique o órgão (ou empresa) 

emissor. 
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ANEXO III 

MODELO “B” 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/2006, 

ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 147/2014 OU COOPERATIVA NOS 

TERMOS DA LEI 11.488/2007. 

A empresa 

_____________________________________________________________, inscrita no CNPJ 

nº _____________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) 

___________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

_______________ e do CPF nº _______________________, DECLARA, para fins do disposto 

do Edital, do PREGÃO PRESENCIAL N°. XX/2017, sob as sanções administrativas cabíveis e 

sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:  

(      ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 

14/12/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014;  

(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014;  

(   ) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007. 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do 

parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada 

pela Lei Complementar 147/2014. 

________________________, __ de _______ de 2017 

_________________________________________________________________ 

Nome:  

Cargo:  

RG:  

OBS.  1) Assinalar com um “X” a condição da empresa. 

2) Esta declaração deverá ser entregue o Pregoeiro, após a abertura da Sessão, antes e 

separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) exigidos nesta licitação, pelas 

empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido 

previsto na Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal 4.830/07 ou Lei Federal 

11.488/2007. 
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ANEXO III 

MODELO “C” 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS 

DE HABILITAÇÃO 

 

A empresa ____________________________________________, inscrita no 

CNPJ n°___________________________, sediada em _______________________ por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)______________, portador(a) da Carteira de 

Identidade n.º ______________ e do CPF no _______________, DECLARA, que a empresa 

atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do 

objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital. 

 

Local, _____de___________ de 2017 

 

______________________________________________ 

(Representante legal) 
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ANEXO III 

MODELO “D” 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

A empresa ___________________________, signatária, inscrita no CNPJ sob 

o n.º _______________, sediada na ____________________(endereço completo), por seu 

representante legal, declara, sob as penas da lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal 

n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do 

PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. 

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os 

seus termos. 

 

Local, _____de___________ de 2017 

 

______________________________________________ 

(Representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

______________________________________________________________________________ 
Av.Jerônimo de Albuquerque, n.º 06, Edifício Nena Cardoso, Vinhais, São Luís – MA. CEP 65074-199 

 

P R E F E I T U R A  D E  S Ã O  L U Í S  
     CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Pregão Presencial n.º 014/2017/CPL/PMSL  

 
 

 

45 

 

ANEXO III 

MODELO “E” 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

                           (Identificação completa do representante da licitante), como representante 

devidamente constituído de (Identificação completa da licitante), doravante denominada 

Licitante, para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do 

Edital), declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da 

proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido 

com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da 

licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de 

qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer 

meio ou por qualquer pessoa; 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da 

referida licitação; 

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da 

(identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da 

abertura oficial das propostas; e 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes 

e informações para firmá-la. 

São Luís (MA), 

 

(Representante legal do licitante no âmbito da licitação, com identificação completa) 
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ANEXO IV 

MINUTA DO CONTRATO 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 35.179/2016. 
CONTRATO Nº. XXX/2016. 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2016. 
 
 
 

EMENTA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
FATURAMENTO HOSPITALAR, 
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE 
INFORMAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA, [INCLUINDO OS 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA, COM 
REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
ALOCADOS E NOS DE PROPRIEDADE 
DO HMDM], SOFTWARES DE 
GERENCIAMENTO HOSPITALAR E MÃO 
DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA 
ATUAR EM DIVERSOS SETORES DO 
HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA 
MARQUES, POR UM PERÍODO DE 12 
(DOZE) MESES, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS 
POR INTERMÉDIO DO HOSPITAL 
MUNICIPAL DJALMA MARQUES 
H.M.D.M. E A EMPRESA ___________ 
________, MEDIANTE CLAUSULAS E 
CONDIÇÕES DORAVANTE 
ESTABELECIDAS. 
 
BASE LEGAL: LEI Nº 10.520/2002 e LEI 
Nº 8.666/93. 

 
 
 
Pelo presente instrumento que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE SÃO 
LUÍS/MA, por intermédio do HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES - 
SOCORRÃO I, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
07.008.865/0001-43, com sede nesta cidade, a Rua do Passeio, s/n.º, Centro, doravante 
denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Diretor 
Geral Dr. ADEMAR BRANCO BANDEIRA, matrícula n.º 386460-2, portador do RG n.° 
89.280 SSP-MA e do CPF n.°063.393.523-91, com endereço profissional sito na rua do 
Passeio s/ n Centro, em São Luís - MA e, de outro lado, a empresa 
_____________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) n° 
__________, com sede à ____________________, neste ato representada, pelo(a) 
Sr.(a). ____________, brasileiro (a), portador (a) da Carteira de Identidade nº. 
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____________ expedida pela _____ e inscrito (a) no CPF (MF) sob o nº.:____________, 
residente e domiciliado(a) na ______________, doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo nomeadas, firmam o presente 
CONTRATO, que se regerá pelas Leis n° 10.520/2002 e nº 8.666/93, e suas alterações, 
bem como pela legislação que rege a espécie, vinculado às disposições do Termo de 
Referencia e da proposta apresentada pela empresa, atendidas as cláusulas e condições 
que se anunciam a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
O presente Termo de Referencia tem por objeto a contratação de empresa para 
prestação de serviços de faturamento hospitalar, locação de sistemas de informações e 
equipamentos de informática, [incluindo os serviços de manutenção preventiva e 
corretiva, com reposição de peças, nos equipamentos de informática alocados e nos de 
propriedade do HMDM], softwares de gerenciamento hospitalar e mão de obra 
especializada, para atuar em diversos setores do Hospital Municipal Djalma Marques, por 
um período de 12 (doze) meses, de acordo com a solicitação contida no Processo 
Administrativo Licitatório nº 180-35.179/2016, em conformidade com a Lei de Licitações 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS OBJETIVOS 
 
Garantir a coleta de todos os procedimentos realizados no Hospital Municipal Djalma 
Marques, permitindo que todos os atendimentos sejam registrados com sua codificação 
correta. 

 
Fornecer e garantir o funcionamento ininterrupto, de todos os equipamentos de 
informática [tanto os fornecido pela licitante quanto os de propriedade do HMDM]; 
softwares básicos e aplicativos genuínos; para alimentação diária das informações 
ambulatoriais, de alta complexidade do referido Hospital. 
 
Fornecer mobiliário básico para funcionamento do setor de CPD e Faturamento; 
 
Realizar a operacionalização da Central de Internações do Hospital Municipal Djalma 
Marques, alimentando-a de forma a permitir consulta em tempo real, da situação de 
ocupação dos leitos e macas existentes no Hospital bem como nos seus anexos [Santa 
casa e Maternidade Benedito Leite], controle sobre os pacientes no tocante aos 
procedimentos e a sua permanência no Hospital; 
 
Dar celeridade ao atendimento aos pacientes, diminuir tarefas repetidas, recuperar 
perdas de atendimentos não computados, oferecer maior rapidez em informações aos 
Gestores do Hospital Municipal Djalma Marques; 
 
Utilizar melhor as informações relacionadas ao atendimento hospitalar e ambulatorial, 
com vistas a formular projetos e trabalhos direcionados a melhorar a qualidade e 
humanização do atendimento; 
 
Alimentar e controlar o sistema gerencial de estoques dos setores do almoxarifado e 
farmácia, emitindo relatórios periódicos, contribuindo para o melhor gerenciamento 
financeiro deste Hospital. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 
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A empresa Contratada deverá disponibilizar o objeto do contrato, de acordo com o 
discriminado no Anexo I do Termo de Referência (Proc. 180-35.179), reproduzido na 
tabela abaixo: 
 

ITEM OBJETO 

01 

 
 

LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR E RECURSOS 
HUMANOS MÍNIMOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO 
 

O software de Gestão Hospitalar disponibilizado pela Contratada deverá 
oferecer as seguintes especificações: 

O software de gerenciamento hospitalar deverá permitir o 
controle dos processos inerentes às atividades administrativas e 
operacionais e fornecer informações gerenciais conforme características 
descritas nesta especificação técnica. 
 

Fazem parte do escopo da contratação à instalação do 
programa, suporte técnico, garantia, atualização de versões, operação 
assistida in loco, treinamento e a customização de eventuais processos à 
realidade especifica do HMDM. 
 

O Programa deve permitir o controle total das operações, 
automação dos processos internos e análises para as seguintes 
funcionalidades mínimas: (Urgência/Emergência, Acolhimento e 
Classificação de Risco, Internação, Prontuário Eletrônico do Paciente 
(PEP), Central de Materiais Esterilizados (CME), CCIH, Serviço de Arquivo 
Médico e Estatística (SAME), Controle de Acompanhantes/Visitantes, 
Centro Cirúrgico, Farmácia, Almoxarifado, Prontuário, Radiologia e 
Compras); 
 

1.1. Módulo Urgência/Emergência – Características: 

 Informar na alta da emergência o diagnóstico com CID 10; 

 Informar o(s) médico(s) do(s) atendimento(s); 

 Informar o(s) setor(es) de atendimento(s) e horário(s) do(s) 
atendimento(s); 

 Permitir acesso ao prontuário eletrônico, com resultados de exames 
e atendimentos anteriores; 

 Integração com o módulo de Acolhimento e Classificação de Risco, 
de forma a ordenar o atendimento pelo grau de urgência Clínica 
definido na classificação de risco do paciente; 

 Solicitar exames laboratoriais (análises clínicas, ECG, endoscopia, 
etc.) de urgência / emergência; 

 Prescrever exames de imagem de urgência/emergência; 

 Prescrever medicações de urgência/emergência; 

 Avisar o médico que o exame solicitado de urgência já foi 
disponibilizado no PEP; 

 Verificar fila de solicitações de medicações de emergência; 

 Verificar fila de solicitações de sinais vitais; 

 Verificar fila de solicitações de dieta; 

 Verificar fila de solicitações de procedimentos; 

 Confirmar administração de medicamentos; 
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 Confirmar a verificação de sinais vitais; 

 Indicação dos profissionais que estão de plantão no dia; 

 Controle da produção de cada profissional que atendeu o paciente 
com registro das solicitações realizadas por cada um;  

 Faturamento de cada paciente com controle de protocolo de remessa 
de envio destas contas ao setor de faturamento automaticamente; 

 O médico deverá visualizar a classificação da triagem do paciente 
através de cores pré-definidas no Protocolo de Classificação de 
Risco adotado; 

 Integração das solicitações do médico na prescrição dos pacientes 
com o setor de farmácia, controlando a dispensação para o paciente. 
 

1.2. Módulo Acolhimento e Classificação de Risco – Características: 

 Permitir a classificação de risco, conforme as regras estabelecidas 
pela direção do hospital, controle de processo de triagem 
classificatória permitindo que se defina o perfil do atendimento que 
esta ocorrendo, possibilitando ao profissional classificar o grau de 
urgência dos pacientes; 

 Permitir a visualização dos pacientes triados e seu devido 
encaminhamento (aguardando atendimento, aguardando coleta de 
exames, aguardando resultado de exames, aguardando medicação, 
aguardando alta); 

 Disponibilizar painel informativo aos pacientes com a lista de 
pacientes em espera, classificados por prioridade de atendimento, 
com estimativa de tempo para atendimento; 

 Possibilitar a definição de tempo máximo de atendimento, para cada 
grau de prioridade definido no Protocolo de Classificação de Risco 
adotado, com alertas on-line que possibilitem a gestão sobre o 
cumprimento destes tempos; 

 Possibilitar ao profissional de Enfermagem o registro de queixas, 
sintomas, sinais vitais, avaliações e todas as informações coletadas 
durante o processo de classificação de risco, de forma integrada ao 
Prontuário Eletrônico do Paciente; 

 Permitir reavaliação do paciente, com possibilidade de mudança da 
prioridade da classificação, sem perder o histórico de classificações 
anteriores em um mesmo atendimento; 

 Emissão de relatórios estatísticos de atendimento por período, 
prioridade de classificação, especialidade, médico e enfermeiro 
responsável pela classificação; 

 Emissão de relatórios gerenciais de tempos de atendimento, por 
prioridade, especialidade e médicos; 

 O sistema deverá possibilitar avaliação em tempo real os 
indicadores. 
 

1.3. Módulo Internação – Características: 

 Cadastro de pacientes contendo as informações a sua completa 
identificação: nome data de nascimento, sexo, cartão de saúde SUS, 
estado civil, nome dos pais, raça/cor, logradouro residencial, 
profissão, CPF e município de origem; 
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 Cadastro dos padrões de leitos vinculados a quartos, tipos de 
quartos(acomodação) e unidade, visando parametrizar o sistema 
para alocação dos pacientes; 

 Controle total da situação e da condição do leito, se ativo ou inativo, 
ocupado, higienizando, em manutenção, bloqueado ou reservado 

 Possibilitar a identificação das especialidades médicas existentes no 
hospital e também a vinculação dos profissionais médicos, com suas 
respectivas equipes médicas; 

 Cadastro de médicos com as principais informações necessárias ao 
exercício da profissão e ao faturamento junto ao SUS: Nome 
completo; CRM; UF do CRM; CPF; RG; Identificação se prestador de 
serviço; 

 Permitir o cadastro e emissão de termo de responsabilidade e 
demais termos hospitalares utilizados no momento das internações, 
visando a definição clara das responsabilidades entre paciente, 
responsável (se houver) e hospital; 

 No momento da internação deve ser possível: registro da recepção 
do paciente, com identificação do prontuário, tipo de internação (se 
eletivo ou de urgência); 

 Dados pessoais (O sistema deve permitir a pesquisa do cadastro do 
paciente no banco de dados, com checagem automática do número 
de cadastro, cruzando o nome, filiação e data de nascimento, 
visando evitar a duplicação de cadastros para pacientes com 
homônimos); 

 Hipótese diagnóstica e impressão do documento de atendimento; 

 Deve ser possível o controle de atendimentos anteriores (com 
checagem das datas de internação e alta/diagnósticos anteriores / 
médicos); 

 Registro de altas hospitalares, com identificação de dados como 
motivo, data e hora, diagnóstico definido (CID-10), procedimento 
SUS vinculado (conforme determinações do DATASUS) e médico 
responsável; integrado com faturamento AIH SUS; 

  Emissão e preenchimento do laudo de AIH gerando 
automaticamente o laudo AIH, após o registro da internação; 

 Controle sobre as solicitações de AIH enviadas e as que retornaram 
com a autorização de internação e procedimento; 

 Permitir checar todas as pendências administrativas no momento da 
alta. 
 

1.4. Módulo Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) – Características: 

 Integrado com o cadastro único de pacientes, seja pelo atendimento 
primário, secundário ou terciário; 

 Consulta histórico de atendimentos anteriores; 

 Consulta de altas do dia; 

 Consulta do histórico de atendimentos e movimentação dos 
pacientes; 

 Registro do Sumário de Alta; 

 Em Pronto Atendimento, o PEP deverá ser integrado com o módulo 
de Acolhimento e Classificação de Riscos, ordenando a lista de 
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pacientes a serem atendidos por Prioridade Clínica atribuída na 
Classificação, possibilitando ainda o médico consultar todas as 
informações coletadas no processo de classificação; 

 Registro da Admissão do paciente; 

 Permitir consulta dos dados do PEP inseridos nas diversos locais de 
atendimento; 

 Inserir História Pregressa do paciente com diagnostico, status do 
diagnóstico, problema e subproblema e localização; 

 Inserir Condição Atual do paciente com diagnóstico, status do 
diagnóstico, problema e subproblema e localização; 

 Inserir Histórico de Cirurgias informando procedimentos e datas; 

 Inserir História Social, com tipo, informação vinculado ao tipo e 
período; 

 Inserir historia familiar com relação, doença, localização, problema e 
subproblema; 

 Inserir informações sobre alergias, informando tipo de alergia, 
alérgico e severidade; 

 Inserir indicadores de sinais vitais, peso, altura, e permitir 
parametrização de outros indicadores; 

 Inserir exame físico do paciente com local, problema, subproblema e 
status; 

 Inserir hipótese diagnostica com CID 10, Sinais/Sintomas, Status e 
tipo de diagnostico; 

 Inserir notas de evolução em texto livre; 

 Permitir visualização de notas de evolução anteriores antes da 
digitação da nova evolução; 

 Visualização dos resultados de exames dos laboratórios de analises 
clinica; 

 Visualização dos laudos de radiologia; 

 Permitir a prescrição de medicamentos e pedidos de exames, 
cuidados e procedimento; 

 Emitir relatório de prescrição por período; 

 Permitir visualização de notas de evolução anteriores antes da 
digitação da nova evolução; 

 O sistema deverá permitir a criação e formatação de modelos de 
atendimento no prontuário eletrônico criando protocolos de 
atendimento e possibilitando a montagem da estrutura de fichas de 
atendimento para cada especialidade ou tipo de atendimento e 
permitir criar cadastro dos horários padronizados para que sejam 
ministrados os medicamentos prescritos por cada médico; 

 Possibilitar á equipe de enfermagem efetuar de forma on-line todas 
as solicitações e registros necessários aos cuidados dos pacientes 
internados; 

 Possibilitar a solicitação de exames aos vários serviços de 
diagnóstico (com registro de data e hora, médico solicitante, regime 
de urgência e possibilidade de indicação da sala de realização do 
exame e integrado ao SADT para verificação de material de coleta e 
preparo necessário para cada exame). 
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1.5. Módulo CCIH – Características: 

 O sistema deverá permitir a visualização dos leitos existentes no 
hospital a o status de ocupação de cada um; 

 O sistema deverá permitir controlar e visualizar os leitos disponíveis, 
ocupados, em manutenção, reservados e em higienização e os 
percentuais dos mesmos em relação aos leitos existentes; 

 O sistema deverá permitir controlar o processo de higienização 
identificando os diversos tipos de higienização realizados no Hospital 
(terminal, rotina, chamados, etc); 

 O sistema deverá permitir controlar o histórico de ocupação de cada 
leito, indicando os pacientes e o período da ocupação; 

 O sistema deverá permitir indicar e controlar o rol de roupas 
existentes; 

 O sistema deverá permitir controlar o mapa de altas do Hospital, 
indicando as altas realizadas e as altas previstas; 

 O sistema deverá permitir bloquear qualquer leito não ocupado, 
passando o mesmo a não computar para efeito de estatísticas do 
SAME; 

 O sistema deverá permitir mudar o padrão da acomodação para 
enfermaria ou isolamento a qualquer momento; 

 O sistema deverá possuir modulo de CCIH com conceito de busca 
ativa, gerando o monitoramento automático para o CCIH dos 
pacientes em atendimento de acordo com critérios de Diagnósticos 
sugestivos, uso de antibióticos, resultados de exames laboratoriais, 
internação em UTI, realização de procedimentos invasivos e re-
internação; 

 O sistema deverá permitir a geração e o controle dos atendimentos 
de notificação compulsória gerados pelo CCIH, indicando os 
atendimentos que já foram notificados e os que se encontram 
pendentes; 

 O sistema deverá permitir controlar separadamente os pacientes que 
estão em processo de vigilância e os que já tiveram sua infecção 
notificada; 

 O sistema deverá permitir registrar o agente etiológico a topografia e 
tipo de infecção e o local de origem para cada paciente que tiver a 
infecção confirmada; 

 O sistema deverá permitir acessar o resultado dos exames de 
antibiograma realizados para os pacientes; 

 O sistema deverá calcular as taxas de infecção Hospitalar existentes 
demonstrando graficamente a evolução mensal das mesmas de 
acordo com parâmetros pré-definidos como unidade de atendimento, 
especialidades, médicos e topologia; 

 O sistema deverá permitir criar parâmetros de identificação de 
notificação interna de diagnósticos que interessem ao CCIH, assim 
como identificar os diagnósticos de notificação compulsória. 

 
1.6. Módulo Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME) – 
Características: 

 Possuir Módulo de tratamento de informações que possibilite criar 
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modelos de relatórios envolvendo grupos de informação, 
possibilitando ao usuário final selecionar na tela as informações que 
ele quer cruzar criando relatórios personalizados; 

 Possibilitar que os relatórios sejam criados pela equipe do Hospital 
sem necessitar de solicitação a licitante; 

 O modulo deverá possibilitar a ordenação por qualquer dos campos 
existentes a qualquer momento pelo próprio usuário; 

 Possibilitar a montagem de relatórios em decorrência das 
informações de outro relatório; 

 Possibilitar ao usuário realizar somatórias de campos, conforme suas 
necessidades; 

 Permitir a criação de gráficos personalizados dos relatórios; 

 Permitir que cada usuário salve e personalize os seus próprios 
relatórios; 

 Permitir a exportação das informações para formatos PDF, TXT e 
XLS; 

 Permitir que se crie para cada relatório regras de validação e 
somatórias para os diversos campos existentes no relatório; 

 O sistema deverá possuir ferramentas que permita analisar as 
informações do hospital e as transforme em indicadores interativos, 
que auxiliarão na geração de previsões e cenários futuros, controle e 
otimização das receitas e custos, contribuindo na tomada de 
decisões e expansão dos negócios; 

 Deverá ser possível a criação de filtros para os indicadores; 

 O sistema deverá possuir tela interativa que mostre de forma on-line 
a evolução dos indicadores; 

 O sistema deverá permitir indicar parâmetros de conformidade 
(mínimo e máximo) para cada indicador; 

 O sistema deverá permitir que a equipe técnica do Hospital crie seus 
próprios indicadores; 

 O Sistema deverá permitir a geração de Informações gerenciais e 
estatísticas, através do acesso a diversas informações relativas ao 
Atendimento e à produção das unidades e dos Médicos; 

 Permitir a pesquisa da situação real de ocupação do Hospital em um 
determinado momento, congelando este e, mostrando os Pacientes 
que estavam internados por setor, Médico; 

 O Sistema deverá informar também os índices de Atendimento de 
cada Médico, especialidade em relação ao período escolhido, 
criando assim, uma importante ferramenta para a negociação, em 
cima de dados reais de produção; 

 Sistema deverá permitir que se tracem estratégias para aumentar, 
diminuir ou mudar o perfil da ocupação de acordo com os interesses 
da Instituição; 

 Deverá ser possível acessar informações de todas as estatísticas e 
indicadores Institucionais, fornecendo taxas de ocupação, número de 
Pacientes/dia, leitos/dia, média de permanência, taxas de 
mortalidade, rotatividade dos leitos, número de internações e saídas, 
morbidade, procedência. Seja por Médicos, especialidade; 

 O sistema deverá gerar gráficos sobre os diversos indicadores e 
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estatísticas geradas no SAME; 

 O sistema deverá permitir a geração de análises críticas de evolução 
dos indicadores. 
 

1.7. Módulo Controle de Acompanhantes/Visitantes – Características: 
 O sistema deverá permitir controlar o processo de 

acompanhantes/visitas aos pacientes internados, emitindo crachás e 
registrando informações sobre o acompanhantes/visitante e 
indicando horário de entrada e saída do mesmo; 

 O sistema deverá controlar o numero Máximo de visitas permitido 
para cada paciente; 

 O sistema deverá emitir listagem dos pacientes internados de cada 
medico, contendo a localização do paciente no Hospital, visando 
facilitar o processo de visita medica. 

 
1.8. Módulo Centro Cirúrgico – Características: 

 Integrado com o cadastro único de pacientes; 

 Permitir a parametrização de agenda por sala cirúrgica; 

 Informar Cirurgião Principal, Secundário, equipe e anestesista e 
tempo de cirurgia estimado no pedido; 

 Informar detalhes da anestesia; 

 Controlar pacientes em RPA; 

 Permitir que o circulante lance os itens gastos nas cirurgias; 

 Permitir transferência de agenda entre salas; 

 Cadastro de equipamentos cirúrgicos utilizados no Centro Cirúrgico; 

 Emitir mapa cirúrgico diário; 

 Integração com sistema de Gestão de Infecção Hospitalar através da 
natureza das cirurgias realizadas e do cadastro de procedimentos 
invasivos para uso do setor de CCIH na montagem de seus 
indicadores; 

 Cadastro de salas de cirurgia com determinação do período de 
utilização, visando o agendamento de cirurgias; 

 Cadastro de instrumentais e de kit instrumental para solicitações 
junto à Central de Material Esterilizado; 

 Agendamento de cirurgias com o cadastro de todas as informações 
necessárias para realização da mesma: data e hora agendada, data 
e hora previstas para o término, sala, categoria da cirurgia (eletiva 
Urgência ou ambulatorial); 

 Cadastro dos tipos de anestesias utilizadas pelos profissionais do 
bloco cirúrgico; 

 Consulta de agenda de cirurgia, com possibilidade de busca por sala, 
médico, situação (agendada, realizada, atrasada, suspensa) e data 
pré-definida, sendo possível a visualização dos dados da agenda 
(data e hora de início e término da cirurgia, sala, procedimento a ser 
realizado, médico, paciente e status da cirurgia); 

 
1.9. Módulo Farmácia – Características: 

 Gerenciar as operações da farmácia, controlando as movimentações 
de medicamentos, agilizando o atendimento e reduzindo custos; 
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 Controle do saldo em estoque dos produtos (on line); 

 Controle de estoque mínimo e emissão de relatório para reposição; 

 Controle de produtos por lote e data de validade, evitando a 
utilização de produtos com validade expirada e liberando de acordo 
com a validade mais próxima a expirar; 

 Cadastro e pesquisa de produtos pelo princípio ativo; 

 Controle da movimentação dos produtos; 

 Controle de consumo paciente/setor/centro de custo; 

 Controle do estoque da farmácia por meio de dose unitária 
(fracionamento); 

 Controle de estoque por unidades de internação; 

 Possibilidade de vários sub-estoques dentro do Hospital; 

 Permitir a distribuição dos materiais/medicamentos para outros 
setores da secretaria com controle de estoque máximo, estoque 
mínimo, lote de reposição e ponto de pedido para cada setor; 

 Cadastro de kits; 

 Controle de medicamentos psicotrópicos por paciente e setor; 

 Cadastro de substâncias psicotrópicas conforme listagem de 
classificação; 

 Relatório de controle de antimicrobianos por paciente, Inventário com 
1ª e 2ª contagens e emissão de etiquetas com nome dos produtos, 
preferencialmente integrado com coletores de dados; 

 Gerenciamento e controle das requisições de outros setores, com 
emissão de relatório por dia e por período; 

 Geração de histórico de consumo por unidade de internação, curvas 
ABC e XYZ; 

 Geração de relatórios operacionais, administrativos, contábeis e 
gerenciais, diários e por período; 

 Integração completa com Faturamento, Internação, Ambulatório e 
Compras, Controle de documentos de entrada (notas fiscais, vales, 
etc...), por tipo, período e fornecedor; 

 Cadastro de fornecedores, Cálculo automático de CMM por produto; 

 Manutenção de preço de compra, preço padrão, com opção de 
atualização através de guia eletrônico; 

 Registrar e controlar a transferência dos materiais/medicamentos, 
indicando lote e validade, com autenticação eletrônica do 
recebimento e/ou devolução. 
 

1.10. Módulo Almoxarifado – Características: 

 Controle do saldo em estoque dos produtos (on line); 

 Controle de estoque mínimo e emissão de relatório para reposição; 

 Cadastro e pesquisa de produtos; 

 Controle da movimentação dos produtos; 

 Controle de estoque por unidades de internação; 

 Possibilidade de vários sub-estoques dentro do Hospital, Inventário 
com 1ª e 2ª contagens e emissão de etiquetas com nome dos 
produtos, preferencialmente integrado com coletores de dados, 
Gerenciamento e controle das requisições de outros setores, com 
emissão de relatório por dia e por período; 
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 Geração de histórico de consumo por unidade de internação, curvas 
ABC e XYZ; 

 Geração de relatórios operacionais, administrativos, contábeis e 
gerenciais, diários e por período; 

 Integração completa com Faturamento, Internação, Ambulatório e 
Compras; 

 Controle de documentos de entrada (notas fiscais, vales, etc...), por 
tipo, período e fornecedor; 

 Cadastro de fornecedores; 

 Cálculo automático de CMM por produto; 

 Opção de implantação de códigos de barras (impressão e leitura); 

 Manutenção de preço de compra, preço padrão. 
 
1.11. Módulo Radiologia – Características: 

 Permitir agendamento dos exames; 

 Permitir a divisão do serviço de diagnose em centrais de produção, 
em bancadas e em máquinas; 

 Permitir a parametrização dos procedimentos por central de 
produção, por bancada e por máquina; 

 Permitir a elaboração de laudos com itens de resultados codificados; 

 Permitir a assinatura eletrônica dos laudos (assinatura digitalizada); 

 Permitir a consulta dos resultados dos exames; 

 Permitir formatação de laudos; 

 Permitir integração com ferramentas de edição de texto tipo WORD; 

 Permitir o armazenamento e visualização de imagens. 
 
1.12. Módulo de Acompanhamento e Controle de Contratos com 
fornecedores/prestadores – Características: 

 Permitir a inserção de todos os contratos firmados pelo HMDM; 

 Emitir relatório contendo os seguintes dados: 
a) Dados das contratadas: razão social, CNPJ, endereço, contato 

etc; 
b) Objeto do contrato; 
c) Valores mensais e globais dos contratos; 
d) Vigência dos contratos; 
e) Numero do Termo Aditivo; 
f) Possibilidade de ser prorrogado ou não; 

 Emitir alarme visual (pop-up na tela), sempre que faltar: 3 meses, 2 
meses, 1 mês, 15 dias para o final da vigência dos contratos, 
permitindo ainda que o mesmo seja repetido no período desejado 
pelo usuário. 
 

1.13. Características do Contexto Funcional em modo de Operação: 

 Garantir a integração entre todos os módulos, evitando redundância 
de cadastros e redigitações de informações; 

 Garantir a consistência e auditoria das informações; 

 Manter histórico de todos os processos de movimentação dos 
materiais; 

 Garantir que atenda a todas as normas estabelecidas pelo Ministério 
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da Saúde. 
 
1.14. Operação assistida: 

A operação assistida consiste na capacitação dos profissionais 
da Contratante e do acompanhamento da operação do produto, após sua 
instalação, para a organização e estruturação de todo o ambiente e 
processo do Hospital. 
 

1.14.1. A operação assistida deve prever a realização de: 
a) Treinamentos contemplando módulos, com conteúdo teórico e 

prático, com programas mínimos que abordem toda a 
instalação, parametrização configuração e operação. Cada 
módulo deve prever a capacitação de, no mínimo 2 (dois) 
treinandos cada; 

b) Para que um treinamento seja considerado efetivo deve ser 
considerado satisfatório por pelo menos 70% dos treinandos; 

c) A contratante poderá avaliar os treinamentos com meios 
próprios e, caso este seja julgado deficiente, a contratada 
deve prover o devido reforço; 

d) A contratada deve prover toda a estrutura para os 
treinamentos a serem realizados no local definido no objeto 
desta especificação; 

e) A contratada deverá instalar e configurar os softwares, em 
versões idênticas às fornecidas, nos ambientes de 
treinamento, procurando, além disso, simular o mais próximo 
possível o ambiente da contratante; 

f) A contratada deve manter na contratante, durante os horários 
normais de expediente, técnico especializado para operação 
assistida, a qual consiste em acompanhar a operação do 
produto e a garantir a consolidação do processo por um 
período mínimo de 30 (trinta) dias corridos; 

g) Para efeito de contrato, o período de operação assistida terá 
início após o término da fase de implantação. 

 
1.15. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
 

1.15.1. Atributo das Características mínimas exigidas: 
 

 Versão: 
a) A versão deve ser a última disponível no mercado na data 

de entrega do produto. 

b) Em caso de upgrades, quando a aplicação da nova versão 
resultar em perda de dados, incapacidade de abertura ou 
gravação de arquivos ou qualquer outra incompatibilidade 
relativamente às versões anteriores, tais restrições 
deverão estar claramente relatadas na descrição dos 
requisitos de natureza técnica das propostas. 

 

 Compatibilidade: 
a) O produto deve ser compatível com o sistema operacional 

MS-Windows ou Linux no servidor e MS-Windows nas 
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estações de trabalho. 

b) Deverá haver compatibilidade em todos os casos, com o 
último service pack disponibilizado. 

 

 Atualização: 
a) A contratada deve prover toda e qualquer atualização 

pertinente ao produto pelo período do contrato, as 
alterações exigidas, serão cobertas pelo mesmo contrato 
que estará em vigor pelo mesmo período, e está incluído a 
manutenção. 

b) Para fins desta especificação técnica, entende-se como 
atualização o provimento de toda e qualquer evolução do 
produto, incluindo: 

c) Patchs, fixes, correções, updates e service packs. 
d) Novas releases, builds e funcionalidades. 
e) No caso de descontinuidade do produto, o mesmo deve 

ser substituído pelo seu sucedâneo no que tange às 
funcionalidades principais. 

f) A contratada deve fornecer tais atualizações 
independentemente de solicitação expressa da 
contratante. 
 

 Atendimento, assistência técnica e suporte: 
a) A contratada deverá prover toda assistência técnica, 

atendimento e suporte técnico para todo o escopo destas 
especificações técnicas; 

b) O suporte técnico deve estar apto, entre outras atividades 
inerentes ao suporte técnico, a prover informações, ajustes 
e esclarecimentos quanto à instalação, configuração e 
operação do produto, a acompanhar e orientar a 
instalação e configuração do produto, a otimizar o 
desempenho, a resolver problemas quanto ao 
licenciamento, números de chave e obtenção dos 
mesmos, a prover e indicar correções e atualizações, a 
registrar e indicar problemas e suas soluções e a auxiliar 
na implantação de novas versões; 

c) A assistência técnica deverá englobar toda a série de 
procedimentos executados, mediante solicitação da 
contratante, destinados a recolocar os sistemas 
danificados em pleno funcionamento; 

d) A contratada deve prover a nomeação e o telefone do(s) 
responsável(eis) técnicos que possa(m) responder 
questionamentos sobre todas as características do produto 
em pauta; 

e) Os serviços de assistência técnica, atendimento e suporte 
devem, ao ser acionado, registrar o chamado, protocolar a 
data e hora da solicitação, nome do solicitante e código, 
descrição e detalhes do problema/serviço de assistência 
técnica; 

f) Na descrição dos requisitos técnicos constantes de 
proposta referente ao produto devem ser apresentadas as 
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demais modalidades de assistência técnica, atendimento e 
suporte técnico disponibilizadas, com detalhamento dos 
seus meios de acesso, quando existentes; 

g) Os atendimentos referentes à assistência técnica e 
suporte técnico serão efetuados “on-site”, com a atuação 
de um técnico da contratada no local onde a intervenção 
seja necessária; 

h) O atendimento a chamados deve ocorrer 7 dias por 
semana (2ª a domingo) 24 hs por dia, sendo o momento 
de abertura do chamado a referência para início dos 
tempos de resolução; 

i) O suporte deverá ser prestado pela empresa contratada 
junto ao Hospital, por telefone, e in-loco, sempre que 
necessário; 

j) A empresa contratada deverá apresentar a solução para 
restabelecimento pleno do sistema para problemas de alta 
criticidade, isto é, que possam causar paralisação do 
sistema, no prazo máximo de 4 (quatro) horas corridas a 
contar da hora da solicitação; 

k) Entende-se paralisação do sistema os problemas que 
impeçam a utilização das funcionalidades do software para 
o atendimento à pacientes, registros e emissão de 
documentos obrigatórios; 

l) Para problemas de baixa criticidade, a contratada deverá 
apresentar solução plena em até 72 (setenta e duas) horas 
corridas a contar da hora da solicitação. 

 

 Apresentação dos requisitos técnicos: 
a) Na descrição dos requisitos técnicos constantes de 

proposta referente ao produto deve ser preferencialmente 
observados o provimento das seguintes informações: 

b) A identificação precisa do fabricante do software e da 
identificação da versão, incluindo informações da release e 
do build quando aplicáveis; 

c) Comprovação de todos os atributos técnicos exigidos 
nesta planilha de Especificações Técnicas; 

d) Prospecto técnico do software cotado, o qual deve ser 
preferencialmente no original ou fotocópia legível e 
completa, com grifo nas características técnicas a serem 
informadas. Tal prospecto deve incluir as seguintes 
informações mínimas: 
 Lista descritiva e detalhada de todos os módulos 

componentes, plugins, características e funcionalidades; 
 Lista descritiva e detalhada de compatibilidade e 

integração com outros produtos; 
 Lista descritiva e detalhada dos requisitos de 

equipamento necessários para instalação e operação 
do produto em todo o seu potencial (memória, tipo e 
velocidade do processador, espaço em disco e etc.); 

 Indicação das restrições aplicáveis aos direitos de uso 
do produto; 
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 Indicação das restrições aplicáveis à instalação do 
produto, tais como necessidade de obtenção de senha 
complementar pela internet ou outras. 

 

 Mídia e garantia da mídia: 
a) O produto deve vir acompanhado de todas as mídias 

necessárias à sua instalação, reinstalações e operação. 
Tais mídias devem vir necessariamente em CD-ROM; 

b) As mídias devem ser entregues em perfeitas condições de 
uso e apropriadamente acomodadas. Caso a mídia 
impossibilite a instalação do produto, a contratada deve 
substituir a mesma imediatamente; 

c) A contratada deve garantir, durante o período da garantia 
e quando solicitado pela contratante, a entrega de mídia(s) 
de reposição; 

d) A contratada deve entregar pelo menos 01(um) conjunto 
de mídias no local definido no objeto desta especificação 
para o produto; 

e) A contratante se reserva o direito de realizar a reprodução 
da mídia entregue para fins específicos de back-up ou 
para facilitar o processo de instalação local ou remota. 
 

RECURSOS HUMANOS MÍNIMOS PARA REALIZAÇÃO DE TAREFAS 
RELACIONADAS AO SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR 
 
Para desenvolvimento e realização das tarefas relacionadas ao software de 
gestão hospitalar, a empresa Contratada deverá disponibilizar recursos 
humanos nos quantitativos mínimos e especializações descritas no subitem 6.1. 
do anexo I, bem como a seguir: 

 

 

 

 

 

 

ITE
M 

PROFISSIONAL 
QT
D 

SETOR 

1 
Assistente 

Administrativo 
04 

Centro 
Cirúrgico 

2 
Assistente 

Administrativo 
04 Farmácia 

3 
Assistente 

Administrativo 
02 Almoxarifado 

4 
Coordenador dos 

trabalhos 
01 Estoque 

02 

 

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E A 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE 
PEÇAS E ACESSÓRIOS E COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET BANDA 
LARGA PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS DO HMDM 

Os equipamentos de Informática a serem locados pelos HMDM deverão atender 
as especificações do Termo de Referência reproduzidas abaixo: 

2.1. DA ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAPMENTOS: 
2.1.1. Servidor de Aplicação de Banco de Dados com as 

configurações Mínimas especificadas abaixo: 

 Processador: Processador Intel® Xeon® E3-1220 v 5 de 
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3 GHz, cache de 8 M, 4 núcleos/8 segmentos, turbo (80 
W). 

 Tipo e Velocidade de Memória DIMM: 2133MT/s 
UDIMMs. 

 Capacidade de Memória: Memória de 8GB UDIMM, 
2133MT/s ,ECC,BCC. 

 Sistema Operacional: Windows Server® 2012 R2, 
Standard Edition, instalação de fábrica, sem MÍDIA, 2 
soquetes, 2 máquinas virtuais, sem CAL. 

 Kits de Mídia para Sistema Operacional: Kit de Mídia 
para Windows Server® 2012R2, Standard Edition, com 
instalação de fábrica e imagens de Downgrade do 
Enterprise. 

 Configuração RAID: RAID 0 para S130. 

 Controladora RAID: S130, RAID do software (somente 
para sistema operacional Microsoft). 

 Hard Drives: 2 HD - 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in 
Cabled Hard Drive. 

 BIOS e Ajustes de Configuração Avançada do 
Sistema: Configuração do BIOS de economia de 
energia. 

 Cabo de Força: Cabo de alimentação, 6 pés/2 metros, 
250 V, 10 A. 

 Adaptador de Rede: LOM incorporada de 1 GBE com 
duas portas. 

 Drive Óptico Interno: DVD ROM, SATA, Interno. 
 

2.1.2. ESTAÇÃO DE TRABALHO: 

 Processador: Intel dual core com mínimo de 2.4 Ghz; 

 1MB de Memória Cache LGA 

 Memória RAM de 04 RAM DDR3; 

 HD 500 GB SATA; 

 Fonte de alimentação de 110-220V, 25W, seleção 
automática de tensão, admitindo flutuações na tensão de 
entrada de até 10%, mais uma tomada interna para 
periféricos; 

 04 (quatro) Entradas USB 3.0 

 01 (uma) Unidade de disco flexível de 3½, incorporada ao 
módulo básico, tipo “slim”, com capacidade de 1,44Mb; 

 Placa controladora de vídeo colorido, padrão SVGA 

 Monitor colorido de LCD de 15”;  

 Teclado, padrão AT, caracteres em língua portuguesa; 

 Mouse óptico compatível com o padrão MICROSOFT de 
300 DPI; 

 Placa de rede padrão fast-ethernet RJ45, 10⁄100/1000 
mbps; 

 Sistema Operacional Windows 7; 
 

2.1.3. IMPRESSORA CRACHÁS: 
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A vencedora deverá fornecer impressora de crachás ou cartões 
de identificação com foto usando a impressão por sublimação em uma 
única cor ou colorida, face única, e cobertura de borda a borda e com 
capacidade de impressão de cartões regraváveis, com as seguintes 
características: 

 Impressões em cartões de PVC a Cores; 

 Qualidade de Impressão de no mínimo 300dpi,256 
sombras por painel de cor; 

 Velocidade de Impressão mínima de 160 cartões por hora; 

 Conectividade via USB; 

 Sistemas Operativos Compativeis Microsoft Windows 
Server, 7 e Windows Vista® (32 and 64 bit); 

 Escaninho de entrada frontal, com capacidade para 100 
cartões; 

 Alimentação automática de cartões; 

 Dimensões de aproximadamente 39 cm x 18 cm x 22. Cm; 

 Peso aproxm. Máximo: 5 Kg; 
Deve estar incluido: 

 CD de Drivers; 

 Guia rápido 

 Software básico para confecção dos crachás; 

 Cabo USB; 

 Cabo de alimentação; 
A vencedora deverá confeccionar, sob suas expensas, 1.000 

(mil) crachás para servidores deste hospital, utilizando o modelo já existente 
(crachá em cartão de PVC com foto colorida e dados do servidor), 
fornecendo todos os insumos necessários para a confecção dos crachás. 

 
2.1.4. NO BREAK 2 KVA: 

 Autonomia: Mínima de 1 hora; 

 Tensão de saída: 220V (F+N+T) - programável em 
200/208/220/230/240V; 

 Conexão de Entrada: Plug 10A (NBR14136); 

 Conexão de Saída: mínimo de 4 tomadas 10A 
(NBR14136); 

 Frequência: 50 / 60Hz; 

 Fator de Potência de Saída: 0,8; 

 Tempo de Transferência: Zero; 

 Bypass: Automático; 

 Função Economia de Energia: aumenta a eficiência do 
sistema, reduzindo o consumo de energia elétrica; 

 DC Start: Permite ser ligado na ausência de rede 
elétrica; 

 Circuito PFC: Circuito corretor de fator de potência de 
entrada; 

 Conversor de Frequência: Permite configurar o 
nobreak para operação com frequência de entrada 
diferente da saída; 

 Display Inteligente: LCD + Teclas de Navegação; 
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 Interface de Comunicação: RS-232; USB; Slot de 
comunicação para cartão Web/SNMP; 

 Conector para bateria externa: Tipo engate rápido; 

 Módulo de Bateria: 48VDC/14Ah para 2kVA. 
 

2.1.5. NO BREAK 1.2 KVA: 

 Bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 
115V~; 

 Filtro de linha; 

 Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; 

 Autonomia mínima de 40 min; 

 Forma de onda senoidal por aproximação (retangular 
PWM); 

 Auto teste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos 
internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. 

 Interativo - regulação on-line; 

 Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); 

 Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda 
de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de 
autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras 
informações; 

 Botão liga/ desliga temporizado com função Mute: evita o 
acionamento ou desacionamento acidental, além de 
desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum 
evento; 

 Porta fusível externo com unidade reserva. 
 

2.1.6. ESTABILIZADOR DE 1 KVA Modelo bivolt: entrada 
115/127/220V~ e saída 115V~ (430VA ou W): 

 Estabilizador com 8 estágios de regulação (modelo bivolt) 
e 6 estágios (modelo monovolt); 

 Mínimo de 6 tomadas de saída padrão NBR14136; 

 Filtro de linha; 

 Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: 
aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito 
eletrônico interno; 

 Atende à norma NBR 14373:2006; 

 Função True RMS: indicada para todos os tipos de rede, 
principalmente redes instáveis; 

 Leds coloridos no painel frontal: indicam as condições de 
funcionamento da rede elétrica - normal, alta crítica e 
baixa crítica; 

 Chave liga/desliga embutida: evita o acionamento ou 
desacionamento acidental; 

 Porta fusível externo com unidade reserva. 
 

2.1.7. GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO – DVR: 

 Processador: Microprocessador embutido de alto 
desempenho; 
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 Entradas de vídeo: 32 canais; 

 Saída de vídeo: 1 saída HMDI + saída VGA + 1 canal 
vídeo composto+ saída SPOT; 

 Resolução Máxima de gravação: D1; 

 Capacidade de armazenamento: 2HDs SATA. 
 

2.1.8. CAMERAS DE VÍDEOMONITORAMENTO COM INFRA 
VERMELHO: 

 Sensor: 1/3" 2.0 megapixels CMOS; 

 Pixels efetivos: 1920 (H) x 1080 (V); 

 Linhas horizontais: 1920H; 

 Resolução real: Full HD (1080P); 

 Lente: 3,6 mm; 

 Ângulo de visão: 70º (H); 

 Alcance IR: 30 m; 

 IR inteligente 

 Idiomas do Menu OSD: Inglês / Português; 

 Dia e Noite, BLC e AGC: Ajustável; 

 Ajuste de imagem: Brilho/Contraste/Nitidez/Matiz/Ganho; 

 WDR: 

 Redução digital de ruído: 2D e 3D - Ajustável 

 Consumo máximo: 4,5 W (400mA); 

 Tensão: 12Vcc; 

 Tipo de case: Bullet 

 Grau de proteção: IP66; 

 Local de instalação: Interno e externo. 
 

2.1.9. SWITCH: 

 Número de portas: Mínimo de 24 (vinte e quatro) portas, 
com as seguintes características; 

 Padrões: IEEE802.3 - 10BASE-T; IEEE802.3u - 
100BASE-TX; IEEE802.3x - Full Duplex &amp; Flow 
Control; IEEE802.3ab - 1000BASE-T; IEEE802.1p - 
Priority Queueing (CoS) 

 Topologia: Estrela 

 Protocolo: CSMA/CD 

 Taxa de transferência: Ethernet: 10 Mbps (Half Duplex), 
20 Mbps (Full Duplex); Fast Ethernet: 100 Mbps (Half 
Duplex), 200 Mbps (Full Duplex); Gigabit Ethernet: 2000 
Mbps (Full Duplex) 

 Buffer de memória: 2,5 Mb 

 Tamanho da tabela de endereços MAC: 8 k 

 Quantidade de portas: 24 portas 10/100 Mbps + 2 portas 
10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade 
automática em todas as portas 

 Auto MDI/MDI-X: Detecção automática do padrão do cabo 
(normal/crossover) 

 LEDs: Alimentação (power), Atividade por porta e 
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Indicação de velocidade de conexão 

 Método de Transferência: Armazena e envia (store and 
forward) 

 Aprendizado de endereços MAC: Aprendizado e 
atualização automática 

 Fonte de alimentação: Interna automática, Entrada: 100-
240 VCA/50-60 Hz/0,6 A 

 Dimensões: 440 x 180 x 44 mm - padrão EIA 19” com 1U 
de altura. 
 

2.1.10. RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO: 

 Atender a Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego - 
MTE nº 1.510/09 e 595/2013 do INMETRO;  

 Estar homologado pelo INMETRO; 

 Produzido com microcontrolador de última geração de 32 
bits de no mínimo 400 mips; 

 Equipamento em invólucro de material antichamas para 
dispositivos e circuitos eletroeletrônico; 

 O equipamento deve ser entregue com lacre, que bloqueia 
o acesso às memórias do equipamento, para que ninguém 
tenha acesso a parte interna do equipamento; 

 Marcações são registradas permanentemente na memória, 
permitindo que sejam recuperadas em caso de perda de 
dados; 

 Possuir Display de LCD gráfico, equipado com back-light, 
para fornecer ao usuário as informações de data e hora, 
além de informações e mensagens decorrentes da 
utilização do relógio. Esse display deverá ser composto 
com no mínimo 3 linhas de 15 caracteres e no mínimo 1 
linha de 8 caracteres, exclusiva para apresentação da hora 
do relógio; 

 Possuir Status de violação e sensor no display informando 
quando o gabinete do equipamento for violado;  

 O equipamento deverá possui pictograma, que exibe um 
led na cor verde quando ocorre um registro ou função 
operada com sucesso, e na cor vermelha quando 
determinado registro ou função é negado; 

 Possuir sinalização sonora, informando a confirmação ou 
erro no momento do registro do ponto; 

 Possuir impressora térmica com saída na parte superior do 
equipamento, com resolução de 8 pontos por milímetro, 
velocidade de impressão de até 170 milímetros por 
segundo e vida útil de 100 milhões de pulsos e que 
suporte bobinas de até 500 metros; 

 Durabilidade da impressão no ticket de 05 anos; 

 Deve possuir Interface de comunicação ethernet de 
10/100Mbps full duplex nativa utilizando protocolo 
"TCP/IP", com criptografia;  

 Possui bateria interna que mantém a data e horário 



 

______________________________________________________________________________ 
Av.Jerônimo de Albuquerque, n.º 06, Edifício Nena Cardoso, Vinhais, São Luís – MA. CEP 65074-199 

 

P R E F E I T U R A  D E  S Ã O  L U Í S  
     CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Pregão Presencial n.º 014/2017/CPL/PMSL  

 
 

 

66 

ajustado por no mínimo 4 (quatro) anos na falta de energia 
elétrica; 

 Possuir leitor de cartão de código de barras bidirecional 
para leitura e tratamento de código com até 20 dígitos, 
permitindo realizar a leitura da matricula entre 2 a 20 
dígitos; 

 Permitir o cadastro da impressão digital do funcionário 
diretamente no equipamento ou no software; 

 Possibilitar o cadastro de até 5 senhas máster, para 
programação e configuração do equipamento; 

 Disponibilidade de USB, para captura dos dados 
armazenados na Memória. Por questões de segurança 
interna de nossos colaboradores, é necessário que o 
software de supervisão dos equipamentos e controle do 
equipamento sinalize na administração central da 
EMPRESA caso um Pen Drive for conectado ao 
equipamento; 

 Memória permanente de dados com capacidade de 
armazenamento de mais de 10 milhões de registros; 

 Capacidade de armazenamento de, no mínimo, 2.000 
colaboradores simultâneos, com um mínimo de duas 
impressões cada para fazer a validação local. 

 Teclado para programação direta no equipamento, com 16 
teclas numéricas e de funções dentro das normas da NBR 
9050; 

 Sensor biométrico para leitura da impressão digital com 
Live Finger Detection (Detector de dedo vivo) - por 
questões de segurança testaremos esse item, para evitar 
uso de dedos de silicone em nossas dependências; 

 Tempo médio de identificação da digital menor que 2 
segundos com acerto maior que 98%, Leitor biométrico 
ótico, cerâmico ou térmico que não aceite dedos falsos de 
silicone ou cola; 

 A operação de comunicação para programação, carga de 
lista ou leitura dos dados da memória não pode 
interromper o registro do ponto; 

 Relógio com precisão de 1 minuto ao ano; 

 Possuir calendário perpétuo; 

 Oferecer compatibilidade e integração de parâmetros de 
comunicação e informações cadastradas no sistema 
gerenciador do equipamento com o ERP da empresa 
contratante automaticamente via FTP ou web-server, sem 
a necessidade de intervenção manual no processo; 
Fonte alimentação bivolt automática 90 a 240Vac, 
automática, imune a ruídos com filtro para eliminar 
transientes gerados pela rede elétrica. 

 Capacidade para trabalhar em rede ou "stand - alone", 
"ON-LINE e OFF-LINE"; 

 Upload/Download dos dados de configuração automáticos. 
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a) DO PROGRAMA GERENCIADOR DOS RELÓGIOS: 

 Poder cadastrar um funcionário em um equipamento de 
controle de ponto em um departamento ou local e 
transferir/replicar os dados deste funcionário para outro 
equipamento de controle de ponto automaticamente. 

 Supervisão on-line de quem registrou ou não o ponto; 

 Alarme via e-mail demonstrando se o equipamento de 
controle de ponto esta on-line ou não.  

 Alarme via e-mail avisando caso um Pen drive tire listagem 
diaria via porta USB. 

 Alarme via e-mail, avisando alteração de data hora no 
equipamento. 

 Informar se o link de internet que supre o equipamento 
parou de funcionar. 

 Cadastro dos dados dos funcionários que efetuarão os 
registros de acesso, como PIS, CPF, número da matrícula, 
template biométrico, número do crachá. 

 Alterar data e Hora. 

 Upload/Download dos dados de configuração via WEB. 

 Informar status (tampa aberta, equipamento off-line (tempo 
decorrido), total de funcionários no equipamento, queda de 
link do local onde está instalado, percentual de batidas 
enviadas ao servidor. 

 Compartilhamento/replicação de digitais entre os 
equipamentos, evitando assim recadastro. 

 Backup de todo equipamento, para em caso de falha ou 
danificação do equipamento possa-se recuperar todos os 
dados dos funcionários, automaticamente, bastando 
apontar o rep para o servidor. 

 Envio de batidas do relógio automaticamente para o 
sistema de apuração sem intervenção humana; 

 Exclusão do funcionário automática do relógio em caso de 
demissão, com data passada e acatar data futura. 

 Recurso para controle de TROCA DE PLANTÃO, 
bloqueando trocas que burlem os ditames da 
CLT/ACORDO SINDICAL DA CATEGORIA. 

A vencedora deverá fornecer os insumos suficientes (rolos de 
papel), para atender a demanda dos batimentos dos pontos deste hospital, 
durante toda a vigência do contrato. 

 
2.1.11. DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET: 

A vencedora deverá disponibilizar INTERNET BANDA LARGA de 
30 Megas, por 12 (doze) meses, para todos os setores administrativos 
deste hospital, no total de 30 pontos via cabo e 04 roteadores Wi-Fi. 

 
2.2. DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: 

Os equipamentos alocados na prestação de serviço deverão ser 
novos, de fabricação recente, os melhores em suas espécies para os fins a 
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que se destinam e não devem denotar uso anterior, devendo também, 
serem novas as partes, peças, acessórios, utilizados na manutenção dos 
referidos equipamentos; 

 
Será de responsabilidade da contratada a assistência técnica e 

todos os custos com, peças e equipamentos para reposição em até 24 
(vinte e quatro) horas em caso de queima ou substituição, e em até 02 
(duas) horas em caso de reparos, para o perfeito funcionamento dos 
equipamentos durante o período do contrato; 

 
A Contratada disponibilizará assistência técnica para 

equipamentos alocados, incluindo os de propriedades do HMDM, 24 horas 
por dia, sete dias por semana, incluindo, sábados, domingos e feriados; 

 
A Contratada se responsabilizará pela instalação dos 

equipamentos, Configuração e Treinamento para Operacionalização dos 
softwares; 
 

2.3. DO QUANTITATIVO E LOCAL DE INSTALAÇÃO DOS 
EQUIPAMENTOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA: 
 
O quantitativo dos equipamentos serão os seguintes: 
 

SETORES SERVIDOR NOTEBOOK MONITOR CPU NOBREAK 
TRANSFOR-

MADOR 
SWITH DVR ROTEADOR TV 

TOTAL 4 8 88 88 58 29 8 3 4 4 

 
O local de instalação de cada equipamento listado assima seguirá o 
programado na tabela do item 2.3. Do Anexo I do Termo de Referência do 
respectivo processo. 
 

a) CÂMERAS DE VÍDEOMONITORAMENTO COM INFRA VERMELHO: 
Quantidade: 96; 
Local de Instalação: A ser definido pela Direção do HMDM. 

 
b) RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO: 

Quantidade: 05; 
Local de Instalação: A ser definido pela Direção do HMDM. 

 
c) IMPRESSORA CRACHÁS: 

Quantidade: 01; 
Local de Instalação: No Departamento de Recursos Humanos do 

HMDM. 
 

RECURSOS HUMANOS MÍNIMOS PARA REALIZAÇÃO DE TAREFAS 
RELACIONADAS AOS SOFTWARES e EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA: 
 
Para desenvolvimento e realização das tarefas relacionadas aos softwares e 
equipamentos de informática, a empresa Contratada deverá disponibilizar 
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recursos humanos nos quantitativos mínimos e especializações descritas no 
subitem 6.2. do anexo I, bem como a seguir: 

 
 
 
 
 
 
 

ITE
M 

PROFISSIONAL 
QT
D 

SETOR 

1 
Administrador dos 

sistemas 
01 CPD 

2 
Técnicos em 

manutenção de 
Hardware e Software 

02 CPD 

3 Coordenador Geral 01 CPD 

03 

 

SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DOS SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO 

Para desenvolvimento e realização das tarefas relacionadas à 
operacionalização e controle dos sistemas de informação, a empresa 
Contratada deverá cumprir as diretrizes à seguir: 

 
a) O serviço será realizado por pessoal próprio e especializado da 
contratada, com experiência em OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS de 
gestão hospitalar em hospital de URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (nos termos 
da portaria GM/MS nº 479 de 15 de abril de 1999), sendo de 
responsabilidade do encarregado da empresa e dos Chefes dos Setores, 
Centro Cirúrgico, Central de Internação e Portaria de Saída à coordenação 
geral dos trabalhos.  
 

b) Detalhar, através de um plano de trabalho, como pretende realizar o 
serviço licitado, para analise técnica que será realizada pela equipe 
indicada pelo hospital. 
 

c) Realizar o controle Gerencial de todos os processos do bloco cirúrgico, 
permitindo ao administrador acompanhar com precisão os resultados das 
cirurgias realizadas. Permitir a marcação de Cirurgia a partir dos postos, 
consultórios ou pela central de Internação. Agendar no Sistema as cirurgias 
contendo os procedimentos, a equipe cirúrgica, tipo de anestesia, 
necessidades de materiais, equipamentos, kits, sangue e derivados. 
Registrar ao término da cirurgia, a folha de sala com a descrição cirúrgica, 
debitando o saldo do estoque da farmácia e realizando o faturamento on-
line dos produtos e taxas dos equipamentos utilizados.  
 

d) A empresa contratada deverá ainda realizar os serviços de: 

 Agendamento de cirurgias e reserva de salas e equipamentos; 

 Registro médico do ato cirúrgico e de todos os dados da folha de sala; 

 Administração das salas / controle da ociosidade; 

 Controle do estoque do bloco cirúrgico; 

 Controle das equipes cirúrgicas; 

 Registro on-line de informações de infecção; 

 Controle das faturas dos Grupos Médicos; 

 Realização diária de visitas a todos os leitos e macas do HMDM; 

 Outros serviços inerentes ao controle do Centro Cirúrgico e que podem 
vir a ser estabelecidos ao longo do período de contrato. 
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e) Realizar a operacionalização da Central de Internações do HMDM, 
alimentando-a de forma a permitir a consulta on-line da situação de 
ocupação dos leitos e macas existentes atualmente no hospital e outros que 
possam vir a ser incorporados aos existentes, de forma que seja real a 
situação de ocupação e o controle sobre os pacientes no tocante aos 
procedimentos e a sua permanência no Hospital. 
 

f) São Obrigações do Controle da Central de Internações: 
 

f.1. Alimentar o sistema de informações “Central de Internações” do HMDM 
na medida em que houver movimentação ou internação de pacientes nos 
leitos ou macas em todas as dependências do Hospital. 
 

f.2. Emitir o mapa de internação e fazer a verificação “in loco” dos 
pacientes, da área e tipo de procedimento, da permanência, do médico 
responsável pela sua internação e outras atribuições inerentes a internação 
hospitalar. 
 

f.3. Fazer a verificação com um mínimo de 3 vezes ao dia, sendo uma delas 
obrigatoriamente no período da noite. 
 

f.4. Comunicar aos superiores hierárquicos e a falta deles a Direção do 
HMDM sobre possíveis distorções em informações encontradas; 
f.5. Não questionar a respeito de distorções com profissionais da casa nem 
fazer quaisquer comentários a respeito de pacientes com terceiros que não 
os envolvidos no trabalho do HMDM, sob pena de responder judicialmente 
por qualquer dano a terceiros. 
 

f.6. É obrigação de cada funcionário indicado pela contratada conhecer 
profundamente e estar familiarizado com o sistema de informações do 
HMDM antes de assumir os serviços. 
 

g) Realizar a operacionalização da Portaria de Saída de Pacientes do 
HMDM, dando baixa automática em todos os pacientes que saem do 
hospital com alta ou evasão hospitalar, alimentando-a de forma a permitir a 
consulta on-line da situação de todos os pacientes que adentraram o 
Hospital, de forma que seja real a situação de ocupação e o controle sobre 
os pacientes no tocante aos procedimentos e a sua permanência no 
Hospital. 
 

h) São obrigações do Controle da Portaria de Saída de Pacientes do 
HMDM: 
 

h.1. Operacionalização do sistema de informações no modulo “alta 
hospitalar”, ininterruptamente nas 24hs do dia, inclusive sábados, domingos 
e feriados; 
 

h.2. Controle de visitas de acompanhantes e de pacientes internados; 
 

h.3. Registro de todos os pacientes que deixarem à unidade hospitalar; 
h.4. Registro de outras ocorrências relacionadas à saída de pacientes; 
 

h.5.  Acompanhamento do numero de pacientes/dia e sua comparação com 
numero de saída no mesmo dia; 
h.6. Obedecer às orientações do CPD, da Direção do HMDM e do setor 
Portaria no tocante ao cumprimento de suas funções e sua postura 
enquanto funcionário a disposição do Hospital; 
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h.7. Outras obrigações inerentes a todos os serviços objetos deste Projeto 
Básico: 
 

h.8. Respeitar fielmente as informações contidas nos documentos do 
CONTRATANTE, separando o material que achar inadequado para as 
devidas providências e relatando aos diretores as distorções encontradas; 
 

h.9. Realizar periodicamente reuniões com os corpos clínicos e demais 
servidores envolvidos com o registro dos dados e solicitação de cirurgias, 
internações e outras ações que visem controlar e fornecer maiores 
informações referentes aos setores citados; 
 

h.10. Emitir relatórios diários, semanais e mensais de estatísticas referentes 
aos setores e outras informações que possam estar ligadas, assim como 
todo e qualquer relatório solicitado pela Direção ou Chefias de setores do 
HMDM e que esteja relacionado com os serviços objetos deste Projeto; 
 

h.11. Emitir os mapas de internação, mapas de utilização do Centro 
Cirúrgico e outros próprios do sistema, assim como também montar, se 
assim for o caso, outros relatórios que possam ser solicitados; 
 
RECURSOS HUMANOS MÍNIMOS RELACIONADOS SERVIÇOS DE 

OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
 
Os recursos humanos mínimos, relacionados aos serviços de operacionalização 
e controle dos sistemas de informação, já estão previstos no item 01 desta 
tabela (LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR E RECURSOS 
HUMANOS MÍNIMOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO), bem 
como no subitem 6.1. do anexo I. 

04 

 

SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE ESTOQUES 

 
Para desenvolvimento e realização das tarefas relacionadas à 
operacionalização e controle de estoques, a empresa Contratada deverá 
cumprir as diretrizes à seguir: 

 
a) Realizar periodicamente reuniões com os corpos clínicos e demais 
servidores envolvidos com o registro dos dados e solicitação de produtos, 
medicamentos e insumos visando controlar e fornecer maiores informações 
referentes aos Estoques do HMDM; 
 

b) Emitir relatórios diários, semanais e mensais de consumo dos estoques 
da farmácia, almoxarifado e nutrição, assim como todo e qualquer relatório 
solicitado pela Direção ou Chefias de setores do HMDM e que esteja 
relacionado com os dados de estoques; 
 

c) Emitir os demonstrativos de consumo de cada paciente internado e do 
consumo de cada posto de enfermagem, assim como também por 
solicitação, prescrição, medico, clinica ou outra informação que seja 
solicitada; 
 

d) Assessorar os diretores do HMDM no tocante ao cadastro, avaliação de 
seus indicadores, planejamento e identificação de processos de melhoria e 
correção de distorções ocasionadas por manuscrito incorreto dos 
documentos do HOSPITAL, visando à otimização dos processos de 
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atendimento; 
 
RECURSOS HUMANOS MÍNIMOS RELACIONADOS SERVIÇOS DE 

OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE ESTOQUES 
 
Os recursos humanos mínimos relacionados aos serviços de operacionalização 
e controle de estoques já estão previstos no item 01 desta tabela (LOCAÇÃO 
DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR E RECURSOS HUMANOS 
MÍNIMOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO), bem como no 
subitem 6.1. do anexo I. 

05 

 

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FATURAMENTO DE INFORMAÇÕES 
HOSPITALARES, AMBULATORIAIS E DE ALTA COMPLEXIDADE DOS 
SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES 

Para desenvolvimento e realização das tarefas relacionadas ao faturamento de 
informações hospitalares, ambulatoriais e de alta complexidade dos serviços 

prestados no Hospital Municipal Djalma Marques, a empresa Contratada deverá 

cumprir as diretrizes à seguir: 
 

a) Gerar relatórios gerenciais e a consolidação dos dados através de portal 
na internet para gestores e profissionais autorizados pela SEMUS, face aos 
serviços públicos insuficientes para atender a demanda populacional e dos 
serviços; 

 

b) Disponibilizar sistema para digitação dos laudos autorizados pela 
Auditoria Médica para emissão de Autorização de Internação Hospitalar. 
Deve possuir, no mínimo os módulos de Cadastro de Setores (para 
lançamento dos dados de cada Especialidade e/ou procedimentos), de 
Digitação dos Laudos, Número do prontuário, nome do paciente, 
procedimento solicitado, nome e CPF do médico responsável, e o módulo 
de geração de mídia, que deve estar em conformidade com lay out´s e 
padrões exigidos pela Superintendência de Assistência à Rede da SEMUS. 

 

c) Deve emitir a listagem de laudos para conferência e protocolo da 
Superintendência de Assistência à Rede da SEMUS obedecendo às 
exigências daquele setor e listando obrigatoriamente, e nesta ordem, o 
nome do paciente, o número do prontuário, o procedimento solicitado, a 
quantidade de AIH´s de continuação e o Valor estimado do procedimento de 
acordo com a Tabela SIH-SUS em vigência. 
 
5.5. SISTEMA DE ESTATÍSTICA DE PAGAMENTOS A GRUPOS 
MÉDICOS: 
 
Controla a produção de cada grupo de médico ou profissional seja nas 
internações hospitalares, nos atendimentos ambulatoriais, nos 
atendimentos de alta complexidade e na emissão de pareceres médicos. 

 
5.6. DEMONSTRATIVOS DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR 
OUTROS GRUPOS MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NESTA 
UNIDADE: 

 
Os demonstrativos, contendo a produtividade de cada grupo médico, devem 
ser elaborados de acordo com a data de pagamento prevista nos Contratos 
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de Prestação de Serviço. Os demonstrativos obedecerão às regras de cada 
contrato sempre observando a tabela de parâmetro e devem conter sempre 
100% (cem por cento) da produção de cada período. 

 
Em caso de dúvida, diferença ou inconsistência a CONTRATADA enviará 
por escrito as razões das mesmas para a direção do HMDM acompanhada 
do demonstrativo. 

 
A CONTRATADA não poderá, mesmo informalmente, realizar nenhuma 
transação comercial ou de vantagens, com nenhum dos grupos 
contratados, sob pena de responder dor danos causados a Administração. 
E, em qualquer caso é assegurada a rescisão da contratação e aplicação 
da penalidade de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato e 
declaração de inidoneidade de licitar e contratar com a Administração 
Pública. 

 
Os demonstrativos devem obrigatoriamente conter: 
 

 Número de Ordem; 

 Número de registro do paciente no Hospital; 

 Nome completo do paciente; 

 Código do procedimento; 

 Descrição do procedimento; 

 Data de entrada do paciente; 

 Data de alta do paciente; 

 Valor do serviço profissional de acordo com o contrato; 

 Valor total do demonstrativo com quantidade e valores. 
 

O demonstrativo será sempre mensalmente elaborado em 3 
(três) vias. 
 

RECURSOS HUMANOS MÍNIMOS RELACIONADOS SERVIÇOS DE 

FATURAMENTO HOSPITALAR 
 
Para desenvolvimento e realização das tarefas relacionadas aos serviços de 
faturamento de informações hospitalares, ambulatoriais e de alta complexidade 

dos serviços prestados no Hospital Municipal Djalma Marques, a empresa 

Contratada deverá disponibilizar recursos humanos nos quantitativos mínimos e 
especializações descritas no subitem 6.3. do anexo I, bem como a seguir: 

 

 

 

 

ITE
M 

PROFISSIONAL 
QT
D 

1 Analista de contas 01 

2 Faturista 05 

3 Digitador 04 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA FORMA DE 
FORNECIMENTO: 
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I - A Execução do presente contrato deverá obedecer às normas e leis vigentes, em 
especial o previsto na Lei Federal 8.666/93. O recebimento do objeto será realizado pelo 
gestor, em caráter definitivo, aplicando-se previsão art. 73, da Lei 8.666/93. O 
fornecimento deverá obedecer ao disposto no edital, termo de referência e proposta bem 
como ser acompanhado pelo gestor do contrato. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O objeto do Contrato será recebido na forma do art. 73 da Lei nº. 
8.666/93, por servidor formalmente designado para este fim, que deverá acompanhar 
estritamente o fornecimento no âmbito do HMDM. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO GERENCIAMENTO DO CONTRATO: 
 
I - O Diretor Geral do HMDM designará o Coordenador(a) do Setor de Revisão de 
Prontuário do HMDM, para ser o Gestor do Contrato, o qual será responsável pela 
fiscalização da entrega dos materiais, bem como as providências necessárias ao regular 
e efetivo cumprimento do contrato, podendo solicitar o enquadramento às infrações 
contratuais constatadas e propor a aplicação de penalidades, tudo, comunicando ao seu 
superior hierárquico. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
 
O HMDM pagará as eventuais aquisições, em conformidade com os valores 
apresentados em sua proposta, ficando o custeio das despesas por conta do recurso 
SUS, atendendo a disponibilidade orçamentária a seguir: 
 
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 15201 – HMDM; 
FUNÇÃO: 10 – Saúde; 
SUB-FUNÇÃO: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial; 
PROGRAMA: 0237 – Urgência e Emergência; 
PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0237.2298 – Rede de atenção às urgências; 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica; 
RECURSO: 110 – SUS; 
FONTE: PRD nº 032/2016, EMITIDO PELA DIRETORIA Administrativa e 
Financeira/HMDM. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
 
I - O Contrato terá vigência de12 (doze) meses contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitados à duração 
a 60 (sessenta) meses, na forma do inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR DO CONTRATO: 
 
I - O valor mensal do presente Contrato importará em R$ xxx.xxx,xx (xxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx reais), perfazendo o custo total de R$ 
x.xxx.xxx,xx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx    xxxxxxxxxx), para cobrir 
despesas no prazo de 12 (doze) meses. 
 
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO: 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado pelo HMDM em parcelas 
mensais, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura discriminativa, em duas vias 
correspondentes ao adimplemento do valor dos serviços executados, no prazo não 
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superior a 30 (trinta) dias (art. 40, XIV, ‘a’ da Lei 8.666/93), contado do recebimento do 
documento de cobrança no Protocolo do HMDM, devidamente acompanhado da 
documentação de regularidade fiscal, que deverá ser mantida durante toda a execução 
do presente contrato (art. 55, XIII, Lei 8.666), bem como da cópia da NE, acompanhada 
do relatório mensal dos serviços executados e comprovação de recebimento pelo HMDM. 
(art. 73 da Lei 8.666/93) em conformidade com a proposta apresentada pela 
adjudicatária. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – No corpo da Nota Fiscal, deve estar mencionado o número 
da Nota de Empenho, a descrição dos serviços, nome dos pacientes em que os serviços 
foram executados e demais informações julgadas pertinentes. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Caso venha a ocorrer exigência de providências a ser 
cumprida pela a CONTRATADA, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a 
sua contagem a partir da data em que estas forem adimplidas, a critério da 
Administração. 

PARÁGRAFO QUARTO – Os preços fixados para a prestação dos serviços objeto deste 
Contrato, referente ao seu primeiro ano de vigência, somente serão objeto de reajuste na 
hipótese de ocorrência de caso fortuito ou força maior, com vistas à manutenção do 
equilíbrio econômico financeiro. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE: 
 
Caberá à CONTRATANTE: 
 

I – Caberá à CONTRATANTE: 

Além das obrigações resultantes deste termo de referência são obrigações da 
CONTRATANTE: 

 
a) Assegurar às pessoas credenciadas pela CONTRATADA, livre acesso ao local de 
realização dos serviços; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por intermédio de servidor 
especialmente designado, que anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a sua execução na forma prevista na Lei nº 8.666/93; 

c) Proporcionar à EMPRESA CONTRATADA as facilidades necessárias a fim de que 
possa desempenhar normalmente os serviços contratados; 

d) Não permitir que os serviços sejam executados em desacordo com as regulamentos 
preestabelecidas no Contrato; 

e) Comunicar à EMPRESA CONTRATADA quaisquer irregularidades observadas na 
prestação dos serviços; 

f) Prestar esclarecimentos sobre as circunstâncias em que forem observadas as 
irregularidades; 

g) Sustar a prestação de qualquer serviço, quando verificada irregularidade na 
qualidade de sua prestação e determinar a sua adequação;  

h) Notificar a CONTRATADA, formal e tempestivamente, sobre a aplicação de multas, 
penalidades ou quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

i) Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias. 

j) Efetuar o pagamento dos serviços objeto deste termo de referencia, efetivamente 
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executados, desde que não haja alterações ou pendências a serem atendidas. O 
retardamento da liquidação da Nota Fiscal de serviços em razão de fatos de 
responsabilidade da CONTRATADA, não ensejará atualização financeira dos valores 
correspondentes às Notas Fiscais pagas com atraso; 

k) Disponibilizar sala dentro das instalações do HMDM para que seja montado o Centro 
de Processamento de Dados pela CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 
 
Caberá à CONTRATADA, além do fornecimento dos produtos especificados neste Termo 
de Referência, obriga-se a: 

a. As licitantes deverão obrigatoriamente, realizar apresentação Técnica do Sistema e 
seus Módulos exigidos no Edital em até 05 (cinco) dias de antecedência; 

b. A manutenção preventiva e corretiva abrange apenas os equipamentos alocados; 

c. A licitante vencedora será responsável pela migração de todos os dados existentes 
nos programas usados atualmente pelo HMDM, sem prejuízos; 

d. Cumprir as obrigações estabelecidas no Termo de Referência, não se admitindo 
qualquer modificação em sua execução sem prévia autorização da CONTRATANTE; 

e. Permitir o acompanhamento dos serviços pelo gestor do contrato designado pela 
CONTRATANTE, a qualquer tempo; 

f. Cumprir todas as orientações do gestor do contrato, exceto as que infringirem 
normas legais; 

g. Fornecer, por escrito, até a data de assinatura do contrato, nome e telefone para 
contato da pessoa que ficará diretamente responsável pelo atendimento à 
CONTRATANTE; 

h. Apresentar plano de manutenção dos equipamentos e indicação do pessoal que 
ficará a disposição do HMDM, fornecendo os números dos telefones de contatos, 
inclusive do escritório da empresa; 

i. Levar imediatamente ao conhecimento da CONTRATANTE, por escrito, qualquer fato 
extraordinário ou anormal que ocorra durante o cumprimento do contrato para adoção 
imediata das medidas cabíveis; 

j. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários, fiscais, trabalhistas, 
comerciais e demais obrigações sociais previstos na legislação em vigor, sendo que sua 
inadimplência não poderá transferir à CONTRATANTE a responsabilidade por seu 
pagamento, nem onerar o objeto desta Contratação;  

k. Cumprir diretamente o contrato, ficando expressamente vedada a subcontratação de 
outra empresa para esse fim; 

l. Reembolsar a CONTRATANTE, face ao desaparecimento de qualquer bem 
relacionado ao objeto deste TR, verificado no período em que os serviços estavam sendo 
prestados pela CONTRATADA; 

m. Responsabilizar-se por danos causados diretamente a qualquer bem de propriedade 
da CONTRATANTE ou de terceiros, quando esses tenham sido ocasionados por seus 
empregados, encarregados e/ou prepostos durante a execução dos serviços, ou em 
função deste, ou ainda, por ação de terceiros, cuja conduta danosa ou lesiva à 
CONTRATANTE caberia/deveria evitar; 

n. Encaminhar juntamente com a fatura mensal o Relatório dos Serviços executados; 

o. A CONTRATADA deverá obrigatoriamente manter seus funcionários lotados no 



 

______________________________________________________________________________ 
Av.Jerônimo de Albuquerque, n.º 06, Edifício Nena Cardoso, Vinhais, São Luís – MA. CEP 65074-199 

 

P R E F E I T U R A  D E  S Ã O  L U Í S  
     CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Pregão Presencial n.º 014/2017/CPL/PMSL  

 
 

 

77 

HMDM, devidamente identificados, usando uniforme da empresa, bem como, crachá 
contendo no mínimo seus respectivos nomes, funções e fotos; 

p. Responsabilizar-se pela contratação e pagamento de todos os profissionais 
necessários à prestação dos serviços ora contratados, sendo certo que em nenhuma 
hipótese haverá qualquer vínculo empregatício entre os empregados da CONTRATADA 
com o CONTRATANTE; 

q. Responder pelos danos causados às dependências ou aos bens da 
CONTRATANTE, quando resultante de ação ou omissão, negligência, imprudência ou 
imperícia de seus empregados, encarregados e/ou prepostos; 

r. Prever o pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, nos regimes 
contratados, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta 
ao serviço, demissão e outros análogos obedecidos às disposições da legislação 
trabalhista vigente; 

s. Respeitar fielmente as informações contidas nos documentos da CONTRATADA, 
separando o material que achar inadequado para as devidas providências e descrevendo 
ao Gestor do Contrato através de Relatórios as distorções encontradas, listando 
sugestões; 

t. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

u. Fornecer ferramentas extratoras de dados dos bancos a qualquer momento, sempre 
que solicitado pela direção do Hospital Municipal Djalma Marques e/ou da SEMUS, 
gerando os arquivos em mídias compatíveis para uso nos ambientes operacionais 
requeridos; 

v. Fornecer acesso [somente leitura] às estruturas dos bancos de dados utilizados pelo 
Sistema de Gestão Hospitalar e do Módulo de Faturamento à Superintendência de 
Informação da Saúde para integração das informações no Sistema WEBGI, que é 
executado através de Intranet da SEMUS, disponibilizando diariamente e 
automaticamente as informações gerenciais a direção da SEMUS e do Hospital Municipal 
Djalma Marques;  

w. Fornecer interfaceamento para interligar o Sistema de Almoxarifado do HMDM ao 
Sistema de Almoxarifado Corporativo da SEMUS; 

x. Fornecer a replicação dos bancos de dados de produção em um servidor de 
aplicações indicado pela Superintendência de Informação da Saúde (SIS), via FTP 
(preferencialmente), devendo ser replicadas todas as estruturas dos bancos de dados 
gerados pelos sistemas e seus módulos, quinzenalmente, como contingência de 
segurança; 

y. Fornecer, em mídia, cópia dos Manuais operacionais, quais sejam: manuais de 
instruções aos usuários e manuais técnicos dos sistemas e dos módulos instalados no 
HMDM e seus anexos, onde os serviços serão prestados; 

z. Especificar a plataforma de instalação dos softwares, gerenciador de banco utilizado 
e a versão aplicada; 

aa. Colocar à disposição do HMDM, funcionários do seu quadro de pessoal, com 
experiência comprovada na área compatível com o objeto da licitação, de acordo com o 
anexo I deste Termo; 

bb. Garantir que as Informações contidas nos Bancos de Dados serão mantidas em 
caráter confidencial; 

cc. Elaborar 01 (um) relatório mensal, a partir dos dados obtidos pela CONTRATADA; a 
ser apresentado à direção do HMDM, ou, em casos excepcionais, quando solicitado pelo 
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Gestor do Contrato, obedecendo o prazo 48 (quarenta e oito) horas, garantindo acesso e 
cópia de banco de dados gerados em estrutura BDF; 

dd. A CONTRATADA deverá ter Matriz ou Filial localizada na Cidade de São Luís-MA; 

ee. Será de responsabilidade da CONTRATADA fazer a migração de todos os dados 
existentes nos programas usados atualmente pelo Hospital Municipal Djalma Marques, 
sem prejuízos; 

ff. Ter em seu quadro de funcionários, profissionais com experiência comprovada na 
área compatível com o objeto da licitação, de acordo com o anexo I deste Termo; 

gg. Processar todos os dados relativos às respectivas contas hospitalares de internação, 
de alta complexidade e ambulatoriais, faturadas pelos funcionários da CONTRATADA 
postos à disposição do HMDM; 

hh. Realizar, quando solicitado pelos gestores do HMDM, reuniões com corpos clínicos e 
demais servidores envolvidos com o registro dos dados de produção hospitalar e 
ambulatorial, objetivando permanente reciclagem e atualização de normas, bem como 
proceder ao fornecimento regular das respectivas tabelas de procedimentos atualizadas; 

ii. Emitir as respectivas Autorizações de Internação Hospitalar – AIH´s, em CD’s ou Pen 
drive, assim como o documento de apresentação do faturamento do SIA-SUS e APAC-
SUS em números de vias e meio determinados pela Superintendência de Assistência à 
Rede da Secretaria e de acordo com as normas vigentes no MS; 

jj. Emitir os demonstrativos de procedimentos realizados por outros grupos médicos 
prestadores de serviços contendo o especificado no ITEM 5.6. do Anexo I deste Termo; 

kk. Assessorar os diretores do HMDM no tocante ao cadastro, avaliação e compreensão 
de seus indicadores, planejamento e identificação de processos de melhoria e correção 
de distorções ocasionadas por manuscrito incorreto dos documentos do HOSPITAL, 
visando a perfeita execução dos processos de atendimento, registro e faturamento; 

ll. Cumprir todos os prazos fixados pela Superintendência de Assistência a Rede da 
SEMUS para entrega de laudos, formulários de APAC`s, recepção e entrega de AIH`s, 
BPA´s, BPI`s e qualquer outro formulário ou meio magnético que possam estar ligados a 
elaboração de faturas dos grupos ou profissionais médicos, produtividade SUS e ao 
faturamento e processamento estatístico; 

mm. Apresentar os faturamentos de internações hospitalares com um mínimo de 95% 
(noventa e cinco por cento) das altas hospitalares demonstradas pelo senso hospitalar do 
mês salvo quando se tratar de exceção superveniente ou impedimento decorrido de culpa 
de terceiros. No tocante a produção ambulatorial e dos procedimentos de alta 
complexidade do SIA-SUS os dados lançados devem corresponder à integralidade do 
atendimento nos períodos determinados pela Superintendência de Assistência a Rede da 
Secretaria Municipal de Saúde; 

nn. Disponibilizar em até 24 (vinte e quatro horas), considerando os dias úteis, após o 
processamento das informações pela SEMUS, os relatórios gerenciais do faturamento, 
em portal na internet, com acesso garantido aos diretores do HMDM, contendo as 
seguintes informações abaixo e outras que por ventura venham a ser solicitadas e 
aprovadas pela CONTRATANTE e CONTRATADA. 

 
 Resumo de faturamento por clinica; 
 Faturamento por grupo, sub-grupo e forma de organização de 

acordo com a tabela SUS vigente; 
 Faturamento por paciente; 
 Faturamento por clinica; 
 Faturamento por Município; 
 Relatório mensal de estatística do HMDM; 
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 Relatório estatístico de óbito por especialidade; 
 Relatório de faturamento por procedimento; 
 Relatório comparativo de acompanhamento da MAC. 

 
oo. As despesas com assistência técnica e reposição de peças efetuados nos 
equipamentos alocados serão por conta da contratada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANSÕES ADMINISTRATIVAS: 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou neste contrato; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
item anterior. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia 
prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será 
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada 
judicialmente. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nos itens ‘a’, ‘c’ e ‘d’ do parágrafo 
primeiro poderão ser aplicadas juntamente com a do item ‘b’, facultada a defesa prévia do 
interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - A sanção estabelecida no item ‘d’ do paragrafo primeiro é de 
competência exclusiva do Prefeito, conforme o caso, facultada a defesa do interessado 
no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.  
 
PARÁGRAFO QUINTO - As sanções previstas nos itens ‘c’ e ‘d’ do parágrafo primeiro 
poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que: 

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

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

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

 
PARÁGRAFO SEXTO - O valor da multa incidente no parágrafo primeiro desta cláusula é 
de um por cento (1%) sobre o valor total do contrato. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Sem prejuízos das sanções previstas no presente contrato e 
edital da licitação, o CONTRATANTE resguarda o direito de comunicar aos órgãos 
fiscalizadores da atividade exercida pela empresa CONTRATADA quaisquer 
irregularidades que requeiram maiores apurações; 
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PARÁGRAFO OITAVO - A aplicação destas e de outras penalidades ou sanções 
administrativas prescritas em lei deverá sempre obedecer à ampla defesa e ao 
contraditório. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: 
 
O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de qualquer das 
hipóteses dos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES: 
 
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS: 
 
Faz parte integrante deste contrato o seguinte documento: 
a) Termo de Referência; 
b) proposta da contratada;  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO: 
 
A eficácia do contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela 
CONTRATANTE, na impressa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser 
providenciado o registro pelo setor competente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO: 
 
Fica eleito o foro da comarca de São Luís, capital do Estado do Maranhão, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente instrumento. 
 
E, assim, por estarem de acordo, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam 
o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito. 

 

São Luís, MA XX/XX/2016. 
 
 

 
 

 
 
 
 

CONTRATANTE 

 
 
 
 

CONTRATADA 
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Testemunha 

 
 
 
 
 
 

Testemunha 

  

 

 

Aprovo a presente Minuta de contrato nos moldes do artigo 38, VI, da Lei 
8.666/93. Em: ___/___/2016. 
 
 
 

_______________________________ 

Werbron Guimarães Lima 
Assessoria Jurídica do HMDM 

OAB/MA N° 8188 

 


