CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Folha: ______________
Proc. Nº 33968/2021
Rub. _______________

EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2021
UASG: 980921

DATA DE ABERTURA: 07/12/2021
HORÁRIO: 10h00min.
SÍTIO: https://www.gov.br/compras/pt-br

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 330.33968

ÓRGÃO INTERESSADO:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E
TECNOLOGIA - SEMIT
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Licença de uso de software
para gestão laboratorial bem como na prestação de serviço continuado de suporte e manutenção
corretiva, a fim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS
VALOR TOTAL MÁXIMO: R$ 266.000,00 (duzentos e sessenta e seis mil reais).
TIPO DE LICITAÇÃO:
MENOR PREÇO GLOBAL

FORMA DE ADJUDICAÇÃO:
GLOBAL

FORMA DE EXECUÇÃO:
SERVIÇO CONTINUADO

MODO DE DISPUTA:
ABERTO FECHADO

LIC. EXCLUSIVA
ME/EPP/MEI?

LIC. AMPLA
PARTICIPAÇÃO

RESERV. COTA
ME/EPP?

EXIGE AMOSTRA?

NÃO

SIM

NÃO

NÃO

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:
Lei Municipal nº 4.537/2005 e alterações, Lei Municipal nº 4.830/2007, Decreto Municipal nº
53.647/2019, Instrução Normativa Municipal nº 02/2013, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei
Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Federal nº
10.024/2019, Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01/2010, Instrução Normativa SLTI/MP nº 3/2018,
aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares e
princípios correlatos pertinentes à espécie, e exigência estabelecidas neste Edital e seus anexos.
DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA:
O Pregão será realizado em sessão pública on line por meio de recursos de tecnologia da informação
–INTERNET, através do site http://gov.br/compras/pt-br/
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, para
todos os efeitos, o horário de Brasília/DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema
Eletrônico, daqui por diante, denominado Sistema, e na documentação relativa ao certame.
MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA OBTENÇÃO E CONSULTA DO EDITAL:
O edital poderá ser retirado gratuitamente
www.saoluis.ma.gov.br/ - Central de Licitações.

nos

sítios:

www.gov.br/compras/pt-br/

e

Toda e qualquer comunicação com o Pregoeiro será realizada por meio eletrônico, utilizando o e-mail
eduardorochacpl@gmail.com, ou quando da sessão pública de disputa do certame, por intermédio do
chat do Sistema Eletrônico – Comprasnet, sendo que não serão prestadas informações por contato
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telefônico ou outro endereço eletrônico não indicado neste Edital.
PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGANAÇÕES:
Até 10h00min do dia 02/12/2021 para o endereço eduardorocha90@yahoo.com.br
OBSERVAÇÕES GERAIS:
1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia
do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto
em contrário;
2. Só se iniciam e vencem os prazos aqui referidos em dia de expediente na Central Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal de São Luís do Maranhão – CPL/PMSL/MA;
3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação
contrário pelo Pregoeiro.
ASSUNTOS
DO PREÂMBULO......................................................................................................................
DO OBJETO, VALOR TOTAL MÁXIMO...................................................................................
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.....................................................................................
DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO..............................................................................
DO CREDENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO JUNTO AO PROVEDOR DO SISTEMA.....
DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ............
DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA..................................................................................
DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS................................................................................
DA FORMULAÇÃO DE LANCES..............................................................................................
DO
MODO
DE
DISPUTA............................................................................................................
DA DESCONEXÃO....................................................................................................................
DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO............................................................................................
DO CRITÉRIO DE DESEMPATE...............................................................................................
DO
TRATAMENTO
DIFERENCIADO
E
SIMPLIFICADO
PARA
ME
E
EPP..............................
DA
NEGOCIAÇÃO
DA
PROPOSTA..........................................................................................
DA
ACEITABILIDADE
DA
PROPOSTA
VENCEDORA.............................................................
DA HABILITAÇÃO.....................................................................................................................
DO
ENCAMINHAMENTO
DA
PROPOSTA
VENCEDORA........................................................
DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS....................................................................................
DA
REABERTURA
DA
SESSÃO
PÚBLICA..............................................................................

ITENS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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DA
ADJUDICAÇÃO,
HOMOLOGAÇÃO,
REVOGAÇÃO
OU
ANULAÇÃO...............................
DA
GARANTIA
DE
EXECUÇÃO................................................................................................
DO
TERMO
DE
CONTRATO
OU
INSTRUMENTO
EQUIVALENTE..........................................
DO
REAJUSTAMENT
EM
SENTIDO
GERAL............................................................................
DO
RECEBIMENTO
DO
OBJETO
E
DA
FISCALIZAÇÃO........................................................
DAS
OBRIGAÇÕES
DA
CONTRATANTE
E
DA
CONTRATADA.............................................
DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO.......................................................................................
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.......................................................................................
DAS
DISPOSIÇÕES
GERAIS....................................................................................................
SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL, OS SEGUINTES ANEXOS:

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

ANEXO I – Termo de Referência e seus Apêndices
ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços
ANEXO III – Planilha de Custos e Formação de Preços
ANEXO IV – Minuta de Contrato
PREGOEIRO RESPONSÁVEL:
EDUARDO LUIZ CRUZ ROCHA
Pregoeiro - CPL/PMSL/MA
Portaria nº 017/2021

Este instrumento contém:
Edital e seus anexos com
76 (setenta e seis) páginas.
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1. DO PREÂMBULO
1.1. O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO MARANHÃO, por meio da Central Permanente de Licitação CPL, inscrita no CNPJ sob o nº 06.307.102/0001-30, sediada na Rua dos Ouriços, Nº 06, Quadra 9,
Lote 11, Calhau, São Luís – MA, CEP: 65.071-820, por intermédio do Pregoeiro designado pela
Portaria nº 017, de 27 de julho de 2021, publicada no Diário Oficial do Município – DOM/MA em
28/07/2021, torna público, para conhecimento dos interessados que realizará licitação, na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de JULGAMENTO (menor preço global), mediante
as condições estabelecidas neste Edital.
1.2. A licitação será processada exclusivamente por meio eletrônico, sendo necessário que os
licitantes interessados providenciem o credenciamento junto ao Comprasnet através do site
www.gov.br/compras/pt-br/
2. DO OBJETO, VALOR TOTAL MÁXIMO
2.1. A presente licitação tem por objeto o a contratação de serviços de contratação de empresa
especializada no fornecimento de Licença de uso de software para gestão laboratorial bem como na
prestação de serviço continuado de suporte e manutenção corretiva, a fim de atender as demandas
da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, conforme especificações, quantidades e condições
estabelecidas no Termo de Referência, anexo deste Edital.
2.2. A licitação será realizada em único item.
2.3. O custo máximo da contratação é de R$ 266.000,00 (duzentos e sessenta e seis mil reais)
2.5. Na hipótese de haver diferença na descrição do objeto registrado no Sistema Eletrônico
Comprasnet e nas especificações constates no Anexo I, deste Edital, deverá ser considerada a do
Edital.
3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1. Os recursos para atender as despesas decorrentes da prestação dos serviços serão alocados na
Secretaria Municipal de Informação e Tecnologia que correrá conforme a seguinte classificação:









Orgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA
Unidade: 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA
Proj/Atividade: 2156 INVESTIMENTO EM GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS
SISTEMAS DA PREFEITURA
Modalidade: 3390
Elemento de Despesa: 40 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
– PJ
Sub - Elemento de Despesa: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TIC
Ficha: 184 23101.0412602292.156.3.3.90.40.0100000000
Fonte de Recurso: 0100000000 RECURSOS ORDINÁRIOS
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4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o
objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no artigo 9º da IN SEGES/MP nº 3 de 26 de
abril de 2018.
4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
4.2. Como condição para participação neste Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo
próprio do Sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
4.2.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49;
4.2.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
4.2.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada
está em conformidade com as exigências editalícias;
4.2.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores;
4.2.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos
do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
4.2.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI
nº 2, de 16 de setembro de 2009;
4.2.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição
Federal;
4.2.8. Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991.
4.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às
sanções previstas em lei e neste Edital.
4.4. Não fará jus ao regime diferenciado e favorecido nas licitações públicas previsto na Lei
Complementar nº 123/2006 a Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP:
4.4.1. Que participe do capital de outra pessoa jurídica;
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4.4.2. Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no
exterior;
4.4.3. De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra
empresa que receba tratamento jurídico diferenciado, nos termos da referida Lei Complementar,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o art. 3º, inciso II, da Lei
Complementar nº 123/2006;
4.4.4. Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa
não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de
que trata o art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
4.4.5. Cujo sócio ou titular seja, administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art.
3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
4.4.6. Constituída sob a forma de cooperativa, salvo de consumo;
4.4.7. Que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa
econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de
corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento
mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;
4.4.8. Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa
jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos calendário anteriores;
4.4.9. Constituídas sob a forma de sociedade por ações;
4.4.10. Cujos titulares ou sócios, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de
pessoalidade, subordinação e habitualidade.
4.5. Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.5.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente;
4.5.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.5.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.5.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei 8.666, de 1193;
4.5.4.1. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 a participação
no certame de empresa em que uma das pessoas listada no mencionado dispositivo legal figure
como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a
atuação no processo licitatório.
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4.5.5. Empresas que se encontrem em regime de concordata ou com falência decretada, concurso de
credores, processo de insolvência, dissolução e liquidação, em recuperação judicial não homologada
pelo juízo competente ou em processo de recuperação extrajudicial;
4.5.7. Entidade privadas sem fins lucrativos qualificadas como OSCIP, nos termos da Lei 9.790/99.
Precedentes do Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 746/2014 e 230/2015 – Plenário);
4.5.8. Sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art.10 da Instrução Normativa
SEGES/MP nº 5, de 2017;
4.5.9. Empresas que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias umas das outras;
4.5.10. Empresas cujos proprietários e/ou sócios exerçam mandato eletivo capaz de ensejar os
impedimentos previstos no art. 29, inciso IX c/c art. 54, I, “a”, da Constituição Federal.
4.5.11. Empresas que possuam, entre seus sócios, servidores públicos, bem como aquelas que
tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com à Administração Pública ou punidos
com suspensão do direito de licitar pela Administração Pública do Município de São Luís – MA;
5. DO CREDENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO JUNTO AO PROVEDOR DO SISTEMA
5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores – SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória
Pregão, em sua forma eletrônica.
5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
https://www.gov.br/compras/pt-br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.
5.3. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes a este Pregão.
5.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do Sistema ou do
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
5.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e
mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se
tornem desatualizados.
5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no
momento da habilitação.
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5.6. O licitante responsabilizar-se-á por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
Sistema, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os preços negociados
inseridos durante a sessão pública.
5.7. Informações complementares sobre o credenciamento poderão ser obtidas pelo telefone: 0800
978 9001 ou através do sítio: Portal de Atendimento - https://portaldeservicos.economia.gov.br/.
Suporte realizado de segunda a sexta-feira, de 07h às 20h.
6. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
6.1. Da Impugnação:
6.1.1. Até 3 (três) dias úteis antes da data designada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.
6.1.2. A impugnação deverá ser encaminhada exclusivamente por meio eletrônico, para o e-mail
eduardorochacpl@gmail.com Se encaminhado na extensão “pdf”, solicitamos também encaminhar
uma via do documento em extensão “doc”, no horário das 08h:00min às 18h:00min.
6.1.2.1. Caberá ao Licitante confirmar junto ao Pregoeiro o recebimento do e-mail que encaminhar a
impugnação. Os pedidos encaminhados após o horário estipulado (após as 18 horas) passarão a
ter seu prazo computado somente a partir das 08 horas do próximo dia útil.
6.1.3. O pedido de impugnação deverá conter, de forma clara e explícita, as seguintes informações:
6.1.3.1. Número do certame impugnado;
6.1.3.2. Nome da Empresa impugnante;
6.1.3.3. Razões da impugnação;
6.1.3.4. Nome do signatário da impugnação;
6.1.3.5. Dados da empresa impugnante.
6.1.4. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos,
decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da
impugnação.
6.1.5. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização
do certame.
6.1.6. Não será reconhecida a impugnação quando vencido o prazo de interposição.
6.1.7. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada
pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
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6.2. Do Esclarecimento:
6.2.1. Até 3 (três) dias úteis antes da data designada para abertura da sessão pública, em
relação às eventuais dúvidas da interpretação do presente edital e seus anexos.
6.2.2. A solicitação de esclarecimento deverá ser encaminhada exclusivamente por meio eletrônico,
para o e-mail eduardorochacpl@gmail.com Se encaminhado na extensão “pdf”, solicitamos também
encaminhar uma via do documento em extensão “doc”, no horário das 13h às 18h.
6.2.2.1. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contados da data de recebimentos do pedido, e poderá requisitar subsídio formais aos responsáveis
pela elaboração do edital e seus anexos.
6.2.3. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
6.2.4. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo Sistema e vincularão os
participantes e a administração.
6.2.5. Decairá o direito de impugnar os termos deste Edital aquele que, aceitando-os sem objeção,
venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que o viciaria, hipótese em que tal
comunicação não terá efeito de recurso.
7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
7.1. Os licitantes deverão encaminhar, exclusivamente por meio do Sistema, concomitantemente com
os documentos de habilitação exigidos neste Edital, a proposta de preços (Modelo no Anexo I),
termo de sigilo e responsabilidade (Modelo no Anexo II) e Planilha de Custos e Formação de
Preços (Modelo no Anexo III do Edital) com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
7.2. O prazo para o envio das propostas com a descrição do objeto ofertado e o preço será encerrado
com a abertura da sessão pública.
7.3. O envio da proposta, nos termos do disposto no subitem 7.1., ocorrerá por meio de chave de
acesso e senha.
7.4. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF,
desde que estejam no prazo de validade, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos
dados constantes dos sistemas.
7.5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, § 1º da Lei Complementar nº 123, de 2006.
7.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema eletrônico durante a sessão pública
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do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio, diante da inobservância
de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão.
7.7. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e o
documentos de habilitação anteriormente inseridos no Sistema.
7.8. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.
7.9. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do
envio de lances.
8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
8.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no Sistema eletrônico, dos
seguintes campos:
8.1.1. Valor (unitário, mensal e anual do item);
8.1.2. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de
Referência.
8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
8.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e
Formação de Preços, conforme anexo deste Edital.
8.3.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrente de fatores futuros
e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o
atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do § 1º do artigo 57 da Lei nº 8.666/1993.
8.3.2. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às
necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as
regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com
a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo, com base na alínea
“b” do inciso I do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e nos termos do art. 63, § 2º da IN SEGES/MP Nº 5/2017.
8.4. A empresa é a única responsável, pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro
ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a
seguir:
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8.4.1. Cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a
execução contratual;
8.4.2. Cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido unilateralmente, da
planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da repactuação, para fins de
total ressarcimento do débito.
8.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a
cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao Pregoeiro ou à fiscalização, a
qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem
anterior.
8.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços,
serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
8.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas
contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o
compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à
perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
8.8. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
8.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentação.
9. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
9.1. A sessão pública deste Pregão será aberta por comando do Pregoeiro com a utilização de sua
chave de acesso e senha, no endereço eletrônico, data e horário discriminados a seguir:
SESSÃO PÚBLICA
DATA:
07 DE DEZEMBRO DE 2021
HORÁRIO:
10:00 (DEZ HORAS)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: https://www.gov.br/compras/pt-br/
CÓDIGO UASG:
980921
9.2. A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens, em
campo próprio do Sistema eletrônico.
9.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema durante a Sessão Pública do
Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Sistema ou de sua desconexão.
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10. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
10.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis,
ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas neste Instrumento.
10.2. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante no Sistema.
10.3 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.
10.4. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
10.5. O Sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
10.6. O Sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.
11. DA FORMULAÇÃO DE LANCES
11.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes classificados deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio de Sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.
11.2. O lance deverá ser ofertado pelo valor total.
11.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.
11.4. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo Sistema.
11.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
11.6. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
11.7. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
12. DO MODO DE DISPUTA
MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
12.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e
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fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
12.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse
prazo, o Sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o
período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.
12.3. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o Sistema abrirá oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10 (dez) por cento superior àquelas
possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
12.3.1. Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas neste item, poderão os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três,
oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento
deste prazo.
12.4. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o Sistema ordenará os lances
segundo a ordem crescente de valores.
12.4.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores,
haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de 3 (três), na ordem
de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será
sigiloso até o encerramento deste prazo.
12.5. Poderá o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa
fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de
habilitação.
13. DA DESCONEXÃO
13.1. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
Sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
13.2. Quando a desconexão do Sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e
quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado
para divulgação.
14. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
14.1. O critério de julgamento empregado na seleção da proposta mais vantajosa para a
administração ser o de menor preço global, conforme definido neste Edital e seus anexos.
15. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE
15.1. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno
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porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O Sistema identificará em colona própria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de
2006, e alterações.
15.2. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.
15.3. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo Sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
15.4. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
15.5. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
15.6. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa fechado.
15.7. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos bens produzidos:
15.7.1. No país;
15.7.2. Por empresas brasileiras;
15.7.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
15.7.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
prevista na legislação.
15.8. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo Sistema eletrônico dentre as
propostas ou os lances empatados.
16. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E SIMPLIFICADO PARA AS MICROEMPRESAS - ME E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP
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16.1. Apesar da observância aos ditames da Lei Complementar nº 123/2006 (alterada pela Lei
Complementar nº 147/2014), que regulamenta o tratamento diferenciado e simplificado para as
Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP, nas licitações públicas, mas considerando
o objeto em tela, não se trata de natureza divisível, NÃO será aplicado o benefício da exclusividade
às ME’s e EPP’s.
17. DA NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA
17.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo
Sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
17.1.1. A negociação será realizada por meio do Sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes;
17.1.2. O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se
for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos
neste Edital e já apresentados.
17.1.3. É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada
feita no “chat” pelo licitante, antes de findo o prazo.
17.2. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
18. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
18.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado
para contratação neste Edital e em seus anexos, observados o disposto no parágrafo único do art. 7º
e no § 9º do art. 26 do Decreto Municipal nº 53.647/2019.
18.2. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos, para orientar sua decisão ou
manifestação escrita do órgão requisitante.
18.3. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da
Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta
final, conforme anexo deste Edital.
18.4. A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser encaminhada pelo licitante
exclusivamente via Sistema, no prazo de 02 (duas) horas, contado da solicitação do Pregoeiro, com
os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e será analisada pelo Pregoeiro no momento
da aceitação do lance vencedor.
18.5. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação de
Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não
contrariem exigências legais.
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18.6. Será desclassificada a proposta, nos termos do item 9.1. do Anexo VII-A da IN/SEGES/MP Nº
05/2017, que:
18.6.1. Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital;
18.6.2. Contenha vício insanável ou ilegalidade;
18.6.3. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;
18.6.3. Apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 – TCU –
Plenário), que apresentar preço manifestadamente inexequível;
18.6.3.1. Quanto o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes
para executar a contendo o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços:
18.6.3.1.1. For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços globais ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração;
18.6.3.1.2. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados
em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções
coletivas de trabalho vigentes.
18.6.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuados diligências, na forma do § 3º do artigo 43 da
Lei Federal nº 8.666/1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP
Nº 5/2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
18.6.5. Quando a licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços
ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela
análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a
realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.
18.6.6. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade
e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a
suspeita;
18.7. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante
aviso prévio no Sistema com, no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência
será registrada em ata;
18.8. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio
de funcionalidade disponível no Sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação
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da proposta.
18.9. É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada
feita no “chat” pelo licitante, antes de findo o prazo.
18.10. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se que as planilhas
de custo readequadas com o valor final ofertado.
18.11. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os
custos especificados e a margem de lucro pretendida.
18.12. O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de
Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e
também quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação;
18.13. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivos de desclassificação da proposta. A
planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja
majoração do preço.
18.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas;
18.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse
regime.
18.14. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá
ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no
objeto.
18.15. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
18.16. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a sua continuidade.
18.17. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
verificação, pelo Sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123/2006 e alterações, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
18.18. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta o Pregoeiro verificará a habilitação do
licitante, observado o disposto neste Edital.
19. DA HABILITAÇÃO
19.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
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condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
19.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF;
19.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
19.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbridade_adm/consutar_requerimento.php);
19.2. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas dos
subitens 19.1.2., e 19.1.3., acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU
(http://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).
19.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
19.3.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditiva
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
19.3.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.
19.3.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
19.4. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.
19.5. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo Sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
19.6. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por
meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade
fiscal, e trabalhista, à qualificação técnica e qualificação econômico-financeira, conforme o disposto
na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03/2018.
19.6.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03,
de 2018 mediante utilização do Sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no
SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;
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19.6.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que
estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a
apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
19.6.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões, lograr êxito em encontrar a(s)
certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024/2019.
19.7. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a
encaminhá-los, em formato digital, via Sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de
inabilitação, exceto para os documentos referentes à regularidade fiscal e trabalhista das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, onde o prazo será de 5 (cinco) dias úteis,
prorrogável por igual período, a critério da administração pública.
19.8. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade
do documento digital.
19.9. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
19.10. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
19.10.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.
19.11. Ressalvado o disposto no subitem 7.4., os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação.
19.12. Habilitação Jurídica:
19.12.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede.
19.12.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual (CCMEI), na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja
aceitação
ficará
condicionada
à
verificação
da
autenticidade
no
sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br
19.12.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
– EIRELI: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores.
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19.12.4. No caso de sociedades civis: inscrição do ato constitutivo, no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
19.12.5. No caso de sociedades comerciais: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor,
devidamente registrado.
19.12.6. No caso de sociedades por ações: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor,
devidamente registrado acompanhada de documentação de eleição de seus administradores.
19.12.7. No caso de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP: Certidão expedida
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a
condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do artigo 8º da Instrução
Normativa nº 103, de 30 de abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio –
DNRC.
19.12.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: Decreto de
autorização, ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir.
19.12.9 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.
19.13. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
19.13.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF;
19.13.2. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da
União e Previdenciária, expedida pela Receita Federal do Brasil;
19.13.3. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – CRF/FGTS,
expedida pela Caixa Econômica Federal;
19.13.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei nº 12.440, de 07/07/2011) para
comprovar a inexistência de débitos inadimplido perante a Justiça do Trabalho do licitante, emitida
pelo Tribunal Superior do Trabalho (http://www.tst.jus.br/certidao);
19.13.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
19.13.6. Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, quanto à
Dívida Ativa do Estado, emitida pela Secretaria de Fazenda do Estado, relativo ao domicílio ou
sede da empresa;
19.13.7. Certidão Negativa de Débitos Estaduais ou Positiva com Efeitos de Negativa, emitida
pela Secretaria de Fazendo do Estado, relativo ao domicílio ou sede da empresa;
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19.13.7.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatório, deverá tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede,
ou outra equivalente, na forma da lei;
19.13.8. Certidão Negativa de Débito, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida
pelo Município do domicílio ou dessa da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a
Fazenda Municipal;
19.13.9. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de Dívida Ativa do
Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a
regularidade para com a Fazenda Municipal;
19.13.10. Quando a prova de regularidade de que trata os subitens 19.13.6. / 19.13.7. / 19.13.8 e
19.13.9., for comprovada mediante a apresentação de uma única certidão, e dela não constar
expressamente essa informação, caberá a licitante demonstrar com documentação hábil essa
condição.
19.13.11. Caso o licitante detentor de menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa
de pequeno porte deverá apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
19.13.11.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa,
conforme Lei Complementar nº 123/2006 e alterações;
19.13.11.2. A não regularização da documentação no prazo previsto na alínea anterior,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas em Lei, sendo
facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
assinatura docontrato, ou revogar a licitação.
19.14. Qualificação Técnica
19.14.1. Declaração, Certidão ou Atestado de capacidade técnica expedido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, comprovando que a licitante prestou os serviços em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto de que trata este Edital. O atestado deverá ser
impresso em papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ, endereço completo, identificação do
licitante e descrição clara dos serviços prestados, devendo ser assinado por seus sócios ou diretores
ou administradores ou procuradores ou gerentes ou servidor responsável, com expressa indicação de
seu nome completo e cargo/função.
19.14.1.1. Não serão aceitos atestados emitidos pelo licitante, em seu próprio nome, nem qualquer
outroem desacordo com as exigências deste Edital e seus anexos.
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19.14.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica
principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;
19.14.3. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido
pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo
inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP Nº 5/2017.
19.14.5. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade
dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu
suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços,
consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP Nº 5/2017.
19.15. Qualificação Econômica e Financeira
19.15.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, com data não excedente a 90 (noventa) dias consecutivos anteriores a data de
apresentação da proposta de preço, salvo se a mesma trouxer consignado o seu prazo de
validade.
19.15.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá
apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na
forma do art. 58, da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo
ainda comprovar todos os demais requisitos de habilitação.
19.15.1.2. O Pregoeiro, antes de se manifestar com relação à Qualificação Econômico-Financeira das
empresas participantes do Certame, poderá solicitar parecer técnico do Setor Competente, para que
possa subsidiá-la em seu julgamento.
19.15.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.
19.15.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço
patrimonial do último exercício financeiro, nos termos do art. 3º do Decreto nº 8.538/2015.
19.15.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
19.15.2.3. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
19.15.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
resultantes da aplicação das seguintes formulas:
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Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

19.16.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices
de Liquidez Geral - LG, Solvência Geral - SG e Liquidez Corrente - LG, deverão comprovar,
considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital
mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratação.
19.16.5. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:
19.16.5.1. Publicados em Diário Oficial ou;
19.16.5.2. Publicados em jornal de grande circulação ou;
19.16.5.3. Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou;
19.16.5.4. Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio da empresa, na forma da Instrução Normativa nº 11, de 05 de dezembro de 2013, do
Departamento Registro Empresarial e Integração – DREI, acompanhada obrigatoriamente dos
Termos de Abertura e de Encerramento.
19.16.6. A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Real ou Presumido deverá apresentar
juntamente com o Balanço Patrimonial, cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital –
SPED CONTÁBIL, nos termos da IN RFB vigente.
19.17. Das Disposições Gerais sobre Habilitação:
19.17.1. Os licitantes que apresentarem habilitação válida no SICAF ou Certificado de Registro
Cadastral (CRC) expedido pelo Município de São Luís/MA, poderão deixar de apresentar os
documentos abrangidos pelos mesmos. No entanto, permanecerão obrigados a enviar os
documentosnão contemplados pelo SICAF ou pelo CRC.
19.17.2. Na hipótese de falha no SICAF ou nos sítios oficiais, que impossibilite a confirmação da
habilitação, o Pregoeiro poderá assinalar prazo de até 5 (cinco) dias uteis para que o licitante faça a
apresentação da documentação necessária, em original ou por cópia autenticada ou publicação
na imprensa oficial. Caso haja a solicitação, estes deverão ser encaminhados à sala da Central
Permanente de Licitação - CPL no endereço: Rua dos Ouriços, Nº 06, Quadra 9, Lote 11, Calhau,
São Luís/MA CEP: 65.071-820.
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19.17.3. A demonstração da legitimidade do signatário da proposta se dará mediante a análise da
seguinte documentação, que deverá constar juntamente com a documentação de habilitação enviada:
19.17.3.1. No caso de Procurador:
a). Instrumento de mandato público, ou;
b) Instrumento de mandato particular, assinado pelo representante legal da empresa, com firma
reconhecida em Cartório, juntamente com:
b.1) Documento de constituição da empresa e alterações, conforme o caso, em atendimento ao art.
28 da Lei 8.666/93, onde se verifique que o sócio subscritor possui legitimidade para outorgar a
procuração referida.
19.17.3.2. No caso de sócio-gerente:
a) Documento de constituição da empresa e alterações, no qual estejam expressos poderes para
exercer direitos e assumir obrigações decorrentes de tal investidura.
19.17.4. No julgamento da Habilitação o Pregoeiro poderá sanear erros ou falhas que não alterem a
substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em
ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
19.17.5. Em caso de problema com linha de transmissão de dados, que inviabilize o acesso ao
Sistema, o Pregoeiro autorizará o envio da documentação por meio do e-mail:
eduardorochacpl@gmail.com ou diretamente do interessado no endereço: Rua dos Ouriços, Nº 06,
Quadra 9, Lote 11, Calhau, São Luís/MA CEP: 65.071-820.
19.17.6. O prazo para encaminhamento dos documentos solicitados poderá ser prorrogado por igual
período, caso o licitante demonstre a necessidade, e faça o pedido através do e-mail:
eduardorochacpl@gmail.com sendo que tal pedido deverá ser realizado dentro do prazo
concedido.
19.17.7. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar
quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.
19.17.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
19.17.9. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitação, haverá nova verificação, pelo Sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitação da proposta subsequente.
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19.18. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado:
19.18.1. Da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e
19.18.2. Da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
19.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.
20. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
20.1. A proposta final do licitante declarado vencedor (Modelo no Anexo II), deverá ser encaminhada
no prazo de até 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro, no Sistema eletrônico e
deverá ser redigida em língua portuguesa, ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou
seu representante legal e conter:
20.1.1. Dados da empresa licitante, tais como: número do pregão, razão social, endereço
completo, telefone, número do CNPJ/MF, endereço eletrônico (e-mail) para contato, e dados
bancários para fins de pagamento (nome e número do banco, número e local da agência, número da
conta corrente);
20.1.2. Nome completo do responsável ou representante legal pela assinatura do contrato,
números do CPF, Carteira de Identidade e cargo na empresa;
20.1.2.1. Havendo alteração do representante legal, a empresa licitante apresentará estas
informações acompanhadas dos documentos necessários, no momento da assinatura do contrato.
20.1.3. Apresentar a Planilha de Custos e Formação de Preços (Modelo no Anexo III),
devidamente ajustada ao lance vencedor.
20.1.4. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sansão à Contratada, se for o caso;
20.1.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
20.2. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e
o valor global em algarismo e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
20.2.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros,
no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão
estes últimos.
20.3. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado,
sob pena de desclassificação.
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20.4. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus anexos, não sendo considerada
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de
outro licitante.
20.5. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares
estarão disponíveis na internet, após a homologação.
21. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
21.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo
de no mínimo 30 (minutos) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer,
de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decidão(ões) pretende recorrer e por quais
motivos, em campo próprio no Sistema.
21.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
21.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.
21.2.2. A falta manifestação motivada do licitante quando à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
21.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 3 (três) dias para
apresentar as razões, pelo Sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados
para, querendo, apresentarem contrarazões também pelo Sistema eletrônico, em outros 3 (três)
dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
21.3. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos
termos do subitem 21.1. importará na decadência desse direito, e o Pregoeiro estará autorizado a
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
21.4. O acolhimento do recurso invalida tão somente aos atos insuscetíveis de aproveitamento.
21.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.
22. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
22.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
22.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessãopública, situação em que
serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
22.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não cimprovar a
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regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006.
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da
etapa de lances.
22.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.
22.2.1. A convocação se dará por meio do Sistema eletrônico, através do “chat”, e-mail, de acordo
com a fase do procedimento licitatório.
22.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
23. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO
23.1. Não havendo manifestação de recurso, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto da
licitação à proponente vencedora e submeterá o processo à apreciação da Autoridade Competente
que poderá homologar, revogar ou anular o procedimento licitatório.
23.2. Ocorrendo a manifestação de interposição de recurso, caberá à Autoridade Competente a
adjudicação e homologação da licitação.
23.3. A Autoridade Competente poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público,
derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante
ato escrito e fundamentado.
23.4. Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste Pregão:
23.4.1. A anulação do procedimento licitatório não gera obrigação de indenizar, ressalvado o direito
do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do
contrato.
23.4.2. A nulidade do procedimento licitatório induz à nulidade do Contrato ou instrumento
equivalente, ressalvado, ainda, o dispositivo citado no subitem anterior.
24. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
24.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
25. DO TERMO DE CONTRATO
25.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de
Contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do documento
oficial de convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízos das sanções
previstas.
25.1.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
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assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no
prazo de 5(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
25.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura
do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no
prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
25.3. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período,
quando solicitado pelo fornecedor registrado durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela Administração.
25.4. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
25.4.1. A contratada reconhece que a hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e
78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da
mesma Lei.
25.5. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses conforme estabelecido no Termo de
Referência – Anexo I deste Edital.
25.6. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao CEIS para identificar proibição
de contratar com a Administração.
25.7. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação
consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
25.7.1. Na hipótese de não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se
recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízos da aplicação das sanções das demais
cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de
classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e
eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.
26. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
26.1. As regras acerca do reajustamento do valor contratual são as estabelecidas no Termo de
Referência – Anexo I e na Minuta de Contrato – Anexo IV, deste Edital.
27. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
27.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de
Referência – Anexo I e na Minuta de Contrato – Anexo IV, deste Edital.
28. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
28.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência –
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Anexo I e na Minuta de Contrato – Anexo IV, deste Edital.
29. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
29.1. As regras acerca do pagamento estão previstas no Termo de Referência – Anexo I e na Minuta
de Contrato – Anexo IV, deste Edital.
30. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
30.1. As sanções administrativas por atos praticados no decorrer da execução contratual estão
previstas no Termo de Referência – Anexo I e na Minuta de Contrato – Anexo IV, deste Edital.
31. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
31.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no Sistema eletrônico.
31.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
31.3. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio
da isonomia, a finalidade e a segurança da contração.
31.4. É facultado o Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover
diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior
de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e
habilitação, salvo na hipótese do § 3º art. 50 do Decreto Municipal nº 53.647/2019.
31.5. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de classificação e habilitação.
31.5.1. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta,
eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.
31.6. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de
2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio
de documentos originais e cópias autenticadas em papel.
31.7. A sessão pública do Pregão Eletrônico poderá ser suspensa administrativamente, mediante
comunicado do Pregoeiro, no qual informará a nova data e horário previstos para abertura da sessão.
31.8. Em caso de divergência ou dúvida entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
31.9. Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n.º 12.846, de 1.º de agosto de 2013 (Lei
Anticorrupção), que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela
prática de atos lesivos contra a Administração Pública, em especial, ao constante no art. 5.º, inciso IV,
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correspondente aos procedimentos licitatórios, indicando que qualquer indício de conluio, ou de outra
forma de fraude ao certame, implicará aos envolvidos as penalidades previstas no mencionado
diploma legal.

31.10. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foto da Comarca
de São Luís – MA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

São Luís – MA 19 de novembro de 2021.

Eduardo Luiz Cruz Rocha
Pregoeiro da CPL/PMSL/MA
Portaria nº 017/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/2021 – CPL/PMSLMA
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS APÊNDICES

1.
DO OBJETO
1.1O presente Termo de Referência tem o propósito de estabelecer as diretrizes à contratação de
empresa especializada no fornecimento de Licença de uso de software para gestão laboratorial bem
como na prestação de serviço continuado de suporte e manutenção corretiva, a fim de atender as
demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, conforme condições e exigências
estabelecidas neste instrumento.

2.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
2.1 A legislação de regência deste Termo de Referência, bem como dos demais atos pertinentes ao
processo de licitação e contratação é a seguinte: Leis Federais nº 8.666/1993 e 10.520/2002; Lei
Complementar nº 123/2006 (alterada pela Lei Complementar nº 147/2014); Decreto Federal nº
10.024/2019; Decreto Municipal nº 53.647/2019.

3.

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
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3.1A vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por acordo entre as partes, desde que a medida seja vantajosa para a SEMUS e
respeitado o limite estabelecido no art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993.

4.
DA JUSTIFICATIVA
O objeto constante do presente Termo de Referência enquadra-se no conceito de bens comuns,
conforme dispõe o inciso II, do Decreto Municipal nº 53.647/2019 e Acórdão nº 817/2005 do TCU.
Considerando que a missão primordial do laboratório clinico de garantir qualidade do serviço ofertado
por meio do correto fluxo de informações geradas, a partir da obtenção e análise de parâmetros
biológicos de amostras dos pacientes, para subsidio em tomadas de decisão assertivas que
impactem no correto diagnóstico e tratamento médico.
Considerando que, atualmente, apenas 3 unidades (Hospital da Mulher, Hospital da Criança e
Hospital Socorrão 2) e o LACEM-SL apresentam um sistema de informação laboratorial, que, no
entanto, não faz qualquer comunicação entre essas unidades, e que há o projeto de expansão da
rede de atendimento laboratorial. Esse cenário representa um atraso no processo e impossibilita de
garantir um padrão de qualidade na rede de laboratórios de São Luís, não permitindo a gestão dos
resultados e custos.
Portanto a centralização da gestão traz como benefício celeridade ao atendimento dos pacientes bem
como um aumento da qualidade do serviço oferecido, tal qual diminuição de espera e melhoria na
distribuição de pacientes, traz também uma gestão de resultados bem como indicadores de custos e
número de atendimento.
Considerando a necessidade de uma gestão de exames rápida e eficiente para a melhoria do serviço
à população através de operacionalização rotinas e servir como um importante banco de dados e
informações, auxiliando desde o acompanhamento dos agravos de saúde do município de São Luís,
como fonte fidedigna para o cálculo e a gestão do custo real dos exames realizados permitindo o
maior controle e otimização de recursos financeiros.
Por todo o exposto, justifica-se a presente aquisição para que se possa manter a eficiência do
atendimento do interesse público primário, ou seja, o interesse da coletividade.

5.
DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
5.1Especificação do Objeto: O sistema deve operar em ambiente Windows, Linux e OSx, Aplicação
em três camadas (interface, regras de negócio e banco de dados), Banco de Dados relacional SQL,
com sistema operacional Linux ou Windows. Excelente tempo de resposta, segurança, escalável e
multiplataforma, Independência ao uso do mouse (possibilidade de operar somente com o teclado),
simplicidade (Interface gráfica / Padronização das telas), possibilidade de servidor de Interfaceamento
único, Filosofia de programação orientada a objetos, permitir utilização de sistema operacional Linux
nas estações. Sistema complementar em plataforma web e mobile para visualização e impressão dos
resultados dos exames para os pacientes, médicos postos de coleta e parceiros, aviso (torpedo SMS)
de Exames Liberados (configurável por atendimento), em módulo opcional.
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5.2Características Mínimas do Sistema:
 Controle de acesso por usuário;
 Controle do usuário por nível de acesso;
 Permitir alteração da senha pessoal do usuário no login;
 Possibilidade de alterar ou alternar a conexão com o banco de dados para trabalhar com múltiplos
bancos de dados;
 Identificação da versão com data e hora da última versão do sistema;
 O cadastro de clientes deverá ter os seguintes campos:
 Numeração sequencial automaticamente;
 Nome

completo

sem

abreviação,

sendo

que

o

sistema

deverá

bloquear

abreviação

automaticamente, não permitir inclusão de caracteres especiais e numéricos;
 Em caso de sexo transgênero o sistema deve permitir o cadastramento do nome social do cliente
para chamadas de atendimento, identificado em todos os relatórios do sistema e laudos no caso de
sexo transgênero;
 Data de nascimento com cálculo da idade;
 Sexo com opção de masculino, feminino e informar se é transgênero;
 Cadastramento de pelo menos 1 telefone de contato;
 Cadastramento de documentos pessoais como CPF com validação e RG;
 Identificar o nome do responsável e/ou acompanhante se menor de idade com grau de parentesco;
 Cadastramento do endereço eletrônico;
 Solicitar do cliente autorização para envio de comunicados via endereço eletrônico;
 Cadastramento do endereço, bairro, CEP, cidade e estado (Trazer em lista todas as unidades
federativas) (consultar CEP para preenchimento automático);
 Senha pra acesso a todos resultados via internet;
 Impressão de etiqueta para cartão fidelidade;
 Visualização de todos os atendimentos e seus respectivos exames cadastrados com data e hora
respectivas com a situação do exame e sua rastreabilidade com possibilidade de fazer uma
busca/pesquisa por exames cadastrados;
 Gerar senha única pessoal para o cliente acessar os resultados atuais e seu histórico de
atendimentos via internet e autorizar compartilhamento de informações pessoais (LGPD).
 Pesquisar/Localizar o cliente/paciente: pelo CPF, RG, unidade de coleta e atendimento, nome
completo ou parte, código externo (HIS/RIS/LIS), matricula e cartão magnético;
 Visualização automática do ID do cliente ou Registro do cliente no cadastro do atendimento;
 Número sequencial automático para protocolo de atendimento;
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 Senha para acesso via internet aos resultados dos exames do atendimento atual;
 Cadastro da unidade de atendimento com número sequencial e descrição, com possibilidade de
cadastrar com o número sequencial ou descrição;
 Cadastramento da matricula;
 Informar matricula do CNS (número nacional sus);
 Leitura do cartão magnético;
 Cadastramento do número da guia da solicitação médica;
 Cadastrar o profissional solicitante dos exames no atendimento através do número do conselho,
nome e CPF;
 Pesquisar o solicitante por Nome ou CR o profissional solicitante;
 Incluir novo solicitante se não tiver no banco de dados com tipo do conselho, número no conselho
regional, tipo de profissional solicitante ou realizante, nome completo, cpf, cadastro nacional de
saúde, telefone, data de nascimento, endereço eletrônico, especialidade, CBO e entidades onde
atende;
 Cadastro do código externo HIS/RIS/LIS (Sistema Integrado);
 Cadastro da acomodação do paciente;
 Cadastro do número do Leito do paciente;
 Cadastro da característica do atendimento se (eletivo, urgência e internado);
 Cadastro da data e hora do atendimento, usuário que cadastrou o atendimento;
 Cadastro automático da data e hora de entrega geral do(s) exame(s) de acordo com a data máxima
de realização;
 Informação da data e usuário que fez alteração no atendimento;
 Opção de cancelamento do atendimento;
 Opção pra excluir definitivamente o atendimento;
 Impressão das etiquetas para identificação das amostras coletadas e/ou recebidas;
 Rastreabilidade das amostras do atendimento;
 Correção da guia de atendimentos;
 Impressão do comprovante de atendimento para o cliente, laboratório e setor do laboratório.
 Os dados impressos no comprovante são:
 Nome e endereço da unidade de coleta;
 Nome completo do paciente;
 Número da unidade de coleta;
 Protocolo de atendimento;
 Data de nascimento com idade;
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 Informações dos exames a serem realizados e informações de acesso ao resultado online via
internet;
 Impressão de resultados;
 Cadastro da data e hora da última refeição, já trazendo automaticamente a data do dia anterior
predefinida;
 Cadastro da data da última menstruação (quando se fizer necessária a informação de acordo com o
exame pré-definido em parametrização);
 Cadastro do CID – Classificação Estatística Internacional de Doenças (quando esta for informada
pelo profissional solicitante);
 Cadastro do peso, altura e volume da urina, de acordo com a necessidade para realização de
exames que necessitem dessas informações quando o exame tiver o material urina de 12 ou 24
horas;
 Informação se a paciente está gestante ou não gestante de acordo com a idade da paciente através
de parametrização de idade mínima e máxima do ciclo menstrual;
 Cadastro de medicações utilizadas pelo paciente;
 Cadastro de informações adicionais a respeito do paciente, como diabetes e hipertensão, ou
qualquer informação relevante sobre o mesmo, que possam vir a influenciar a liberação dos
resultados de seus exames, essa informação deve aparecer automaticamente na liberação do exame
para o profissional realizante;
5.3 Módulo de Cadastro de exames a serem realizados:

Cadastrar o exame por mnemônico (código abreviado) do exame a ser realizado e/ou por
pesquisa na descrição do(s) exame(s) a ser(em) realizado(s);

Descrição do material de acordo com cada exame coletado;

Permitir trocar o material de acordo com a configuração do exame a ser coletado;

Validar e bloquear a inclusão de exames em duplicidade salvo a necessidade de acordo com
a parametrização do exame;

Nome do usuário que cadastrou o exame;

Data e hora da coleta do exame;

Nome do técnico que realizou a coleta do exame;

Unidade (ou posto) realizante do exame;

Permite troca da unidade ou posto realizante para cada exame cadastrado no momento do
atendimento;

Comunicado do exame (permitir informar ao colaborador do laboratório informações
pertinentes a coleta e realização do exame em tempo real através de mensagens diretas na interface;

Situação do material (informando se o material foi entregue para realização do exame ou
coletado);

Identificação da situação do exame com os seguintes parâmetros (Digitado, realizado,
urgente, liberado, nova amostra,impresso e entregue);

Controlar exames com material pendente de coleta e entrega com identificação visual na tela;
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Quando o cadastro tiver amostras pendentes o sistema não deve gerar data de previsão de
entrega automaticamente;

Permitir solicitação de nova amostras com identificação visual no sistema com o motivo da
solicitação;

Identificação da situação do interfaceamento do exame com os seguintes parâmetros (Não
Realizado, Solicitado, Enviado/Realizado, Liberado/Automatizado, Liberado/Digitado Manual, PréDigitado, Liberado/Alterado Manual, liberado automaticamente, Incompleto);

Identificação dos exames integrados com os seguintes parâmetros (Não Integrado,
agendado, registrado, confirmado, coletado, em processo, liberado, finalizado e entregue);

Cadastramento de observação do exame para que o profissional realizante visualize antes da
liberação;

Campo para tipo de coleta (recebido: coletado pelo cliente/paciente ou coletado: pelo
laboratório) com possibilidade de alterar o tipo de coleta;

Campo para tipo de autorização informando se o exame precisa solicitar autorização ou não;

Código do conselho e nome do profissional que realizou o exame com data e hora da
liberação;

Campo para autorização de exames via internet com os campos (número da autorização,
senha, guia, status);

Localizar o atendimento pela unidade de coleta/atendimento, matrícula, nome completo ou
parte;

Cadastramento da data de entrega do exame individual caso o cliente tenha amostras
pendentes;

Número sequencial de ordem de cadastramento do exame;

Número interno do setor para realização do exame (sequencial diário ou mensal auto
inicializável);

Número do mapa/planilha de trabalho que foi impresso o exame após impressão do mapa;

Número da etiqueta que foi gerada para o exame ou grupo de exames;

Data de alteração do exame;

Número do lote_b2b integrado (laboratório de apoio), código externo gerado pelo apoio, data
de envio, usuário que enviou, estação que realizou o envio, situação;

Usuário que modificou o exame;

Autorização online do exame:
a)
Preenchimento do número da guia com opção de auto numerar;
b)
Impressão da guia espelho no formato SADT;
c)
Cadastramento do número da autorização manualmente solicitada via telefone ou internet;
d)
Cadastramento da senha de autorização;

Honorários dos exames com:
a)
Mnemônico;
b)
Código do exame na tabela de procedimentos (AMB,SUS,CBHPM)
c)
Valores individuais dos exames do atendimento;
d)
Valor pago pelo exame;

Valor total do atendimento;

Integração de recebimento com o nome do laboratório de apoio que enviado, número da
ordem de cadastro, mnemônico, descrição, código tabela de honorários, cliente externo, atendimento
externo, situação, data, usuário, estação que fez o recebimento;
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Cancelamento do exame, porém o exame não pode ser apagado do atendimento deve ser
visualizado como inativo;

Exclusão do exame;

Lista de atendimentos e exames agendados via integração com outros sistemas;

Confirmação de exames agendados via integração com outros sistemas;

Correção de Guia, nome da empresa, nome do setor, nome do cargo do cliente/paciente;

Calculo automático da data de previsão de entrega dos resultados por atendimento;

Horário de previsão de entrega dos resultados por atendimento com possibilidade de fazer
alteração com controle pelo perfil do usuário;

Local de entrega por atendimento;

Impressão dos comprovantes de atendimento para o cliente/paciente, laboratório e setor;

Formato de impressão do comprovante do cliente impressora matricial, laser formato a4 ou a5
ou etiqueta;

Impressão de etiquetas de código de barras para identificação da coleta (nome do cliente,
identificação do tubo pra coleta, quando o nome do tubo estiver em branco adicionar o nome do
material a ser coletado, data e hora da coleta, código de barras, nome do posto realizante, posto de
cadastro, número do atendimento e número da etiqueta gerada, mnemônicos dos exames coletados
na amostra, numeração interna, identificação se o exame é terceirizado, urgente, nova amostra,
assinatura do cliente, quando é coagulograma sinalizar o tempo de sangramento tempo de
coagulação, realçar o nome do cliente com fundo preto e avisos;

Impressão de etiquetas por grupo de exames;

Impressão da etiqueta do laboratório de apoio no momento do cadastro online via webservice;

Impressão dos laudos direcionado para impressora na acomodação do cliente/paciente;

Impressão de mapa de trabalho ou planilha de bancada:

Impressão do mapa de acordo com a data selecionada;

Impressão por tipo de exames:
a)
Direcionados;
b)
Realizados no posto;
c)
Todos;

Impressão por tipo de mapa;
a)
Completo (impressão do mapa com todos os exames cadastrados até aquele momento);
b)
Complemento (impressão do mapa com os exames que foram cadastrados após a impressão
anterior);
c)
Reimprime mapa (impressão duma página específica do mapa);

Formato do mapa:
a)
Mapa: (esse tipo possibilita a digitação por cada mnemônico);
b)
Grade: (esse tipo possibilita a digitação por parâmetro (variável) de cada exame;
c)
Layout: Retrato ou Paisagem;
d)
Lista: (esse tipo possibilita a digitação em um campo único para cada exame); sendo que o
tipo de lista: Por paciente ou por setor/procedimento

Impressão do mapa por tipo de posto:
a)
Todos;
b)
Não informatizados;
c)
Informatizados;

Impressão do mapa por setor (podendo selecionar alguns ou todos os setores);
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Na impressão do mapa conterá: Nome do setor ao qual o exame faz parte, nome do posto de
coleta, nome do posto realizante, nome do paciente, sexo, idade, número interno, número do com
atendimento, campo para resultado de cada exame, data e hora da previsão da entrega, data e hora
da última refeição, observações inseridas no atendimento do paciente, outros exames de outros
setores cadastrados para esse paciente, nome da estação onde o mapa foi impresso com data e
hora, número da página do mapa;

Impressão de previsão de entrega de resultados:
a)
Por posto de entrega;
b)
Por período;
c)
Por tipo de status. Sendo que: Exames não realizados, Exames não impressos, Todos os
exames e Exames urgentes;
d)
Por setor: Podendo selecionar alguns ou todos;

Filtro de exames não realizados, exames não impressos, exames urgentes, todos os exames;

Relatório de caixa:
a)
Por posto de cadastro;
b)
Por tipo de caixa;
c)
Por Tipo de pagamento;
d)
Por Usuário do sistema;
e)
Por período;
f)
Opção de separar datas por folha;
g)
Opção de selecionar pagamentos com descontos em percentual;

Manutenção do registro do caixa: Data do pagamento, Usuário que recebeu o pagamento,
Valor recebido, Desconto, tipo de pagamento, Data de inclusão, usuário que autorizou o desconto,
Data de alteração, usuário que alterou o pagamento;

Extrato do caixa;

Recibo de pagamento;

Relação de atendimento da contacaixa;

Opção de inserir, alterar e deletar pagamento;

Relatório de devedores:
a)
Por posto;
b)
Por período;

Relatório de produção por atendente:
a)
Por posto de cadastro;
b)
Por atendente;
c)
Por período;
d)
Por tipo de relatório. Sendo que: Novos atendimento e Atendimento com documentação
pendente;
e)
Por tipo de data. Sendo que: Data do cadastro e Data atendimento;
f)
Relatório de atendimentos cancelados:
a)
Por posto de cadastro;
b)
Por período;

Relatório de produção de atendimento:
a)
Por posto de cadastro;
b)
Por período;
c)
Por setor (podendo selecionar alguns ou todos);

Consulta de preços com impressão:
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a)
Com preparos, observações e orientações com impressão;
b)
Consulta por mnemônico;
c)
Consulta por descrição;
d)
Com informação do código da tabela honorário;
e)
Com informação da data de entrega;
f)
Com informação do valor de cada exame;
g)
Possibilidade de inserir desconto em real ou percentual;
h)
Com informação do valor líquido e total;

Rastreabilidade da amostra com:
a)
Registro da coleta;
b)
Saída da amostra do posto de coleta;
c)
Entrada da amostra na matriz do laboratório;
d)
Chegada da amostra no setor realizante;
e)
Visualizador do rastreio da amostra;

Impressão em lote de unidade de coleta:
a)
Por período;
b)
Por unidade de entrega;
c)
Por tipo de data. Sendo que: Data entrega e Data atendimento;
d)
Por situação com os filtros. Sendo que: Todos; Não realizados; Em processo; Aguardando
liberação; Finalizados não impressos; Finalizados já impressos; Todos os finalizados; Pendentes;
e)
Por situação urgência. Sendo que: Todos; Urgência; Não urgentes;
f)
Por situação nova amostra. Sendo que: Todos; Com nova amostra; Amostra única;
g)
Por posto de cadastro (podendo selecionar alguns ou todos os postos);
h)
Por setor (podendo selecionar alguns ou todos os setores);
i)
O relatório será gerado listando todos os atendimentos a serem entregues de acordo com o
período inserido, contendo:
a)
Número do posto;
b)
Número do atendimento;
c)
Nome do paciente;
d)
Data do atendimento;
e)
Data da entrega;
f)
Posto de entrega;
g)
Lista dos exames de cada atendimento listado;
h)
Com opções para. Sendo que: Imprimir lote; imprimir relação; Imprimir resultado; Entrega de
resultado;

Entrega de resultados (Cadastra / inseri status de entregue a cada exame de um determinado
atendimento);

Transferência de produção:
a)
Por modo de transferência. Sendo que: Unidade externa; Rede; FTP;
b)
Por destino;
c)
Por unidade de cadastro;
d)
Por período;

Recebimento de produção:
a)
Por modo de recebimento;
b)
Por posto;
c)
Por origem (posto de cadastro);
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Backup:
a)
Possibilidade de realização automaticamente definindo o intervalo de tempo do backup do
banco de dados e pelo operador do sistema, configurável o local de salvamento;

Alteração dos dados do cliente:
a)
Possibilidade de fazer alterações dos dados pessoais do cliente de acordo com o perfil do
operador;
b)
Por posto de cadastro;
c)
Por número do atendimento;
d)
Por código externo;
e)
Por CPF;
f)
Por RG;
g)
Por matrícula e cartão magnético;
h)
Por nome do paciente;

Agrupar/unificar cadastros de cliente em duplicidade de acordo com o perfil do operador;

Controle de guias devolvidas para o atendimento;

Histórico de atendimentos por cliente;

Parametrizações/Configurações:

O sistema deve permitir a configuração de impressoras pré-definidas de acordo com o tipo de
Impressão:

Definição de impressora padrão (relatórios de produção, mapas de trabalho, previsão de
entrega, caixa, devedores, estatísticas de produtividade;

Definição de impressora de comprovantes (especifica para impressão dos comprovantes de
atendimentos);

Definição de impressora de etiquetas (específica para impressão de etiquetas que
identificarão o material coletado e/ou comprovante de coleta);

Definição de impressora de laudos;

Ficha do comprovante de entrada do material:

Definição do tipo de ficha:

Contínua, Avulsa e Etiqueta;

Opção de definição de impressão de laudos na acomodação (diretamente na impressora do
hospital);

Opção para impressora matricial;

Opção para definir a impressão das etiquetas por grupo e setor;

Opção para configurar impressão em duplex;

Opção para alterar a conexão de acordo com o perfil do usuário;

Opção para selecionar a conexão a ser utilizada;

Opção para selecionar servidor a ser utilizado;

Opção para inserir porta de acesso ao banco;

Opção para selecionar banco de dados a ser utilizado;

Opção para selecionar usuário do banco a ser utilizado;

Opção para selecionar senha do usuário a ser utilizado;

Parametrizar Numerações:
a)
Opção para reinicialização da numeração interna diariamente ou mensal;
b)
Visualização e edição da sequência da numeração de atendimento (atual, máxima e
quantidade total progressiva);
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c)
Visualização e edição da sequência da numeração do registro (atual, máxima e quantidade
total progressiva);
d)
Visualização e edição da sequência da numeração de contas atendimento (atual, máxima e
quantidade total progressiva);

Mensagem parametrizada disparada pelo sistema:
o
Configuração para impressão de mapa de trabalho na estação de trabalho;
a)
Configuração da impressão das etiquetas na estação de trabalho;
b)
Configuração para monitoramento de atendimento cancelado;
c)
Configuração para entrega de exames não impressos;
d)
Configuração para utilização de leitor de código de barras na estação de trabalho;
o
Configuração da menarca e menopausa (início e fim do ciclo menstrual);

Unidade de Coleta/Realizantes devem:
o
Configuração das unidades de cadastro na estação de trabalho, opção de não permitir
realizar cadastro de outra unidade que não seja a definida nesta configuração;
o
Configuração dos postos realizantes na estação de trabalho;

Características Geral:
o
Temporária: Caminho utilizado para guardar alguns arquivos temporários do sistema;
o
Transferência de produção:
o
Envio de produção: Caminho utilizado para guardar arquivos gerados no envio das
informações da unidade de cadastro para a matriz do laboratório realizante;
o
Recebimento: Caminho utilizado para guardar arquivos gerados no recebimento das
informações enviados pela unidade de cadastro;

Arquivo de LOGS:
o
LOGS: Caminho utilizado para guardar arquivos XML gerados para integrações diversas
entre HIS/RIS e outros;
o
E-mail: Caminho utilizado para guardar arquivos gerados para envios de e-mails;
o
Evolução: Caminho utilizado para guardar arquivos gerados pela evolução;

Parametrização e/ou configuração de conexão ao banco de dados possibilidade de trabalhar
com múltiplos banco de dados;

Parametrização e/ou configuração de utilização do leitor de código de barras;

Parametrização e/ou configurações para gerar e/ou exportar laudo(s) em formato pdf;
Parametrização e/ou configuração da impressão em modo duplex (frente e verso) pra laudos;

Integração com sistemas externos conveniados (hospitalares, clínicos e outros LIS);

Nome da integração, Localizar paciente, Identificação do protocolo hospitalar (prescrição),
Nome do paciente, Data, Hora, Situação, Código externo, Acomodação;

Filtros da integração: Data inicial e Data fim, Tipo da acomodação, Posto;

Situação da solicitação: Agendadas, confirmadas, Registradas, Coletadas, em processo,
aguardando liberação, finalizadas e todas;

Visualização dos exames solicitados por atendimento;

Parametrização e/ou Integração com sistemas de gerenciamento de atendimento SGA
(controle de fila de espera).
5.4. Módulo de parametrizações do sistema:

Controle de acesso pelo perfil do usuário/operador;

Permite alteração pelo próprio usuário da senha no login;

Data e hora da última versão do sistema;
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Cadastro do serviço administrativo ou empresa;

Código do serviço, Tipo de serviço (Física ou jurídica), nome da conexão ao banco de dados;
Nome do Laboratório, Razão Social, CPF ou CNPJ, CNES, Endereço, Cidade, DDD, Calculadora de
idade;

Configuração pra cartão fidelidade;

Configuração pra conferência de guias, endereço do site, endereço de e-mail;

Responsável Técnico, Administrador Responsável;

Campo para inserir logomarca para ficha do cliente, configuração do recibo do cliente;

Configuração da porta de comunicação para laudos via internet, configuração para pasta de
arquivos temporários em pdf;

Endereço de configuração para proxy, login de acesso do proxy, senha de acesso do proxy;
Configuração das informações de liberação no laudo, data, hora, profissional realizante, data e hora
da coleta;

Configuração de fixar assinatura do laudo no rodapé;

Configuração de largura e altura da folha do laudo, configuração de largura e posição do
laudo; Configuração de largura e altura da etiqueta de amostras;

Configuração do modelo de laudo com base em serviço administrativo, configuração do layout
do laudo (cabeçalho, rodapé, verso, assinatura e visualização);

Cadastro de unidades: Definir escopo de numeração de atendimento por posto, definir escopo
da numeração do número interno;

Cadastro de posto de coleta com controle de número sequencial;

Configuração do autorizador online;

Configuração de coeficiente;

Cadastro dos exames que precisam de pré-autorização da operadora;

Pacote de exames negociados com a operadora;

Cadastro de médicos solicitante e realizante (tipo de conselho, número do cadastro no
conselho de classe, nome completo, CPF, data de nascimento, e-mail, unidades de atendimento);

Cadastro de entidades (unidades hospitalares e/ou clinicas) com possibilidade de vincular um
profissional solicitante a esta unidade;

Cadastro de setores;

Configuração do mapa de trabalho (linhas, colunas e ordem de impressão)

Cadastro de Catalogo (tabela de honorários);

Cadastro de exames: Mnemônico, Nome, código, Setor realizante, Material, Método, Posto
realizante, Prazo de entrega, Grupo de etiqueta, Prioridade de Impressão, Quantidade máxima por
atendimento, Hora máxima para coleta, Aviso na etiqueta, Impressão exclusiva do laudo, Separa
variáveis na ficha, Imprime mapa, Sem valor, Data da Última menstruação, Tipo de entrega
(Impresso/Internet ou só Impresso), Tipo de coleta (coleta local, Material recebido, Local/Recebido,
Recebido/Local), Tipo de exame (Emite laudo ou Não emite laudo), Cadastro de materiais
relacionados ao exame, Cadastro de exceção grupo de etiquetas, Posto realizante, Tempos de
coleta, Conservantes, Termos de coleta;

Cadastro de honorários;

Cadastro de fatores;

Cadastro de materiais;

Cadastro de preparos;

Cadastro de orientações;
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Cadastro de grupo de etiquetas: separa etiqueta, realça nome do cliente, nome do grupo,
material do grupo, tipo de código, digito verificador, quantidade de etiquetas, margem do código,
tamanho do código, impressora do grupo, exames relacionados ao grupo;

Cadastro de correlações;

Correlações de exames do tipo resultado;

Correlações de exames do tipo histórico;

Correlações de exames do tipo Microbiologia;

Cadastro de acomodações: número e Nome;

Cadastro de centros rastreio: número do centro de rastreio, nome do centro, tipo de centro
(Coleta material, recebimento de material, envio de material, registro interno), setores do centro;

Cadastro de Serviços B2B;

Cadastro de tempos de coleta;

Cadastro pra tempos de entrega do exame;

Cadastro de conservantes;

Cadastro de feriados;

Cadastro de motivos de nova amostra;

Cadastro de restrições de amostra;

Cadastro de CBO;

Cadastro de formas de pagamentos;

Cadastro de bandeiras;

Cadastro de operadoras;

Configurações do sistema.
5.5. Módulo para gerenciamento das Contas Médicas:

Controle de acesso por perfil do usuário;

Permite alteração pelo próprio usuário da senha no login;

Data e hora da última versão do sistema; Cadastro e edição de atendimentos;

Ordenar fatura por: Data da fatura, Posto, Atendimento, Data do atendimento, Nome,
Matricula, Registro, Usuário, Guia;

Cadastro de senha na fatura SIA/SUS;

Impressão da fatura SIA/SUS: Posto, Período de realização;

Tipo de relatório: Faturamento detalhado; Faturamento resumido; Conferência de guia;
Etiquetas pra faturamento; Guias pra correção;

Recalculo;

Guias faturadas; Guias faturadas; Guias não faturadas; Todas as guias; Impressão guia
espelho; Gerador de número de guia automático; Gerador do arquivo XML ; Controle de guias; Guias
não conferidas: ID;Nome; Guias recebidas; ID; Nome; Guias para correção; ID; Nome; Data do
atendimento; Usuário;

Relatório de estatística por médico solicitante: Posto, Médico solicitante, período de
realização, Tipo (Detalhadas, Resumo ou Totais), incluir valor (opcional);

Relatório de estatística por setor: Posto de cadastro, Posto realizante, Tipo de data (Data
atendimento, Data faturamento ou Data coleta), Período de realização, Detalha material, Detalha
cliente, Inclui valor, Inclui tipo acordo, Setores (especifica o(s) setor(es) ou todos), Mnemônico
(especifica o(s) mnemônico(s) ou todos), Acomodações (Acomodações permite a você listar todas as
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acomodações (ao marcar a opção ‘Todas as Acomodações’) ou escolher uma específica, ou mais de
uma (ao marcar a opção ‘Separa por Acomodação’));

Conferência Guias: Posto, Período de realização, Tipo de relatório (Faturamento detalhado,
Faturamento resumo, Conferencia de guias, Etiquetas pra faturamento ou Guias pra correção), Tipo
de documento pendente (Liberadas pra faturamento, Correção, Não solicitadas, Devolvidas pra
faturamento, Pendentes);

Estatística faturamento; Posto, Período de realização, Tipo de data (Data atendi mento, Data
faturamento, Data coleta), Tipo: (Detalhada, Resumida), Incluir valor, Inclui tipo acordo, Tipo de
acordo (Todos, Tabelados, Negociados, Fora cobertura), Setores (especifica o(s) setor(es) ou todos);

Estatística controle de guias: Guias pra correção, Posto, Período de realização, Tipo relatório
(Faturamento detalhado, Faturamento resumido, Conferencia de guias, Etiquetas pra faturamento;

Guias pra correção: Usuário; Consulta de preços; recalculo da fatura;

Consulta de preços;

Comunicados procedimentos;
5.6. Módulo de Resultados:

Controle de acesso de acordo com o perfil do usuário;

Permite alteração pelo próprio usuário da senha no login;

Data e hora da última versão do sistema;

Consulta cadastro de clientes: (Posto, Atendimento, Código externo, CPF, RG, Matricula,
Nome);

Resultado individual: Posto, Atendimento, Nome;

Digitação de resultados por lote: Filtro (Data da coleta; Posto; Setores);

Localizar: ID amostra, Posto, Atendimento, Número interno;

Impressão de resultados: Imprimir resultados, imprimir lista, exportar resultado, visualizar
resultado;

Revisão de lâminas;

Detalhes do resultado;

Liberação de resultados: Validação dos resultados alterados, Impressão de resultados
personalizados por posto com cabeçalhos diferentes, Impressão dos resultados anteriores no laudo
personalizável, Visualização do histórico dos exames anteriores do cliente, Correlação do histórico
com exames de outros setores;

Solicitação de nova amostra na tela de liberação;

Visualiza senha do atendimento do cliente;

Marca ponto de retorno de liberação;

Indicação de qual automação realizou o exame;

Permitir modificar resultados enviados pelo analisador;

Opção de reverter liberação;

Frases pré-definidas para laudos;

Inserir notas e observações nos exames;

Visualização da acomodação e leito;

Visualização dos resultados de outros setores;

Visualização do modo de impressão;

Grava evolução do exame;
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Integração com laboratórios de apoio (B2B): Tipo de integração (lab. de apoio, lab.
Conveniado, geral), Período de realização, incluir ou excluir exame da lista de integração, gerar
arquivo XML;

Geração de laudo evolutivo do setor da microbiologia diariamente e automaticamente caso
seja a mesma evolução;

Modelos de laudos: Criar modelos de laudos, alterar laudos existentes;

Modelos gráficos;

Criação de frases;

Criação de notas;

Conversões;

Cadastramento e configuração de valores variáveis;

Cadastramento e configuração de ordem de impressão;

Dicionário de variáveis;

Cadastro de validações variáveis;

Cadastramento de analisadores textos;

Cadastramento e configuração de procedimentos textos;

Lista de trabalho para digitação;

Validação e liberação dos resultados;

Validação de resultados anormais;

Cadastramento de modelos analisadores;

Cadastramento de analisadores;

Configuração de acesso para liberação de resultados do setor;

Estatísticas de resultados;

Relatório de evolução dos resultados;

Configuração de tempos de entrega de resultados por setor;

Bloqueio do resultado para alteração (F3);

Transferência do cadastramento do posto;

Recebimento do cadastramento do posto;

backup.

Etapa de evolução de resultados do setor microbiologia, com possibilidade de emissão de
relatório diário para acompanhamento da evolução dos exames do setor da microbiologia,
apresentando tanto, os resultados parciais assim como os resultados finais, extraídos pelo
interfaceamento ou por ingresso manual, o sistema permite também a possibilidade de utilizar
sinalizadores para identificar situações atípicas, como bactérias multirresistentes, ou pacientes com
protocolo sepse.
5.7. Módulo de Acesso:

Controle de acesso por perfil do usuário; permite alteração pelo próprio usuário da senha no
login; Data e hora da última versão do sistema; Cadastro e de usuários;

Cadastro e configuração de grupos; Controle de acesso as funções do sistema por (acesso,
leitura, gravação, correção, exclusão e modo supervisor) Configuração de sequências do sistema;
5.8. Módulo de acesso WEB:

Disponibiliza os resultados já liberados para acesso via internet, através da home page do
laboratório no modo (cliente, posto de coleta e médico solicitante) listando nome completo do cliente,
data do atendimento, exames realizados, situação do exames, data de entrega, resultado em tela
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sem necessidade de impressão, filtros pra localização por nome, exame, situação do exame,
possibilidade de alterar a senha de acesso;
5.9. Módulo BI (Business Intellingence):

Disponibiliza dados para gestão eficiente e em tempo real das rotinas laboratoriais, sistema
totalmente responsivo em plataforma web.
5.10. Módulo Monitor de Serviços:

A função deste módulo é gerenciar todos os serviços e microsserviços utilizados pelo
sistema;
5.11. Módulo de interfaceamento:

Faz comunicação entre o analisador e o sistema de forma uni e bidirecional através de
comunicação serial, ftp, tcp/ip; monitora o status dos exames durante sua realização; envia lista de
trabalho para o analisador; Visualiza e grava os logs de comunicação. Comando pra repetir amostra
e/ou exame; solicitar ao equipamento exames já realizados.
5.12. Módulo de Gestão de Almoxarifado:

Controle completo de estoque com controle de validade de reagentes, estoque mínimo, médio
e máximo, controle de armazenamento, controle de rota para entrega de material via google maps,
sistema totalmente responsivo em plataforma web;
5.13. Módulo de Gestão de Compras:

Plataforma para o gestor responsável pelas compras licitar os itens a serem adquiridos
junto aos fornecedores, sistema totalmente responsivo em plataforma web.
5.14. Do serviço de atendimento de manutenção continuada e suporte:
O Suporte técnico será o atendimento básico ao usuário interno que atende, registra, qualifica,
prioriza, resolve via atendimento remoto (telefone/internet), contribuindo para resolução de dúvidas e
manutenção, bem como recebimento gratuito das novas versões dos aplicativos contratados.
A CONTRATADA deverá disponibilizar suporte de atendimento através de uma Central de
Atendimento, composta por atendentes, analistas de negócios e analistas de manutenção, sendo o
fluxo de atendimento efetuado em até 4 (quatro) níveis de severidade, descritos conforme tabela de
níveis de severidade.
Quando não for possível ou plausível a realização das atividades de Suporte Técnico Remoto, a
CONTRATADA realizará o Suporte Técnico Local. Os serviços de suporte técnico no local objetivam
garantir o funcionamento ininterrupto do sistema, para atendimento das necessidades descritas
abaixo, sendo estes serviços solicitados sob demanda sem custa a contratante, por meio de
solicitação de serviço. Tipicamente:
a) Instalação, configuração e otimização do sistema;
b) Correção de problemas operacionais identificados relativos ao sistema;
c) Avaliações, diagnósticos e proposições de melhorias do ambiente.
O serviço local e o remoto serão prestados de segunda a sexta-feira, das 07h00 às 17h00 horas e
sábados das 7:00 as 11:00 horas, exceto feriados.
5.15. Do Acordo de Nível de Serviço (SLA – Service LevelAgreement)
O serviço de Suporte corresponde ao suporte técnico para sanar dúvidas relacionadas com a
instalação, configuração e uso do software ou para correções de problemas de software, em especial
na configuração de parâmetros, falhas, erros ou defeitos, identificados no funcionamento da solução,
durante a vigência do contrato. O serviço poderá ser realizado nas instalações da CONTRATANTE,
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dependendo da natureza do erro e das condições de reproduzi-lo para análise e identificação da
causa motivadora.
O serviço de Atendimento Remoto corresponde ao atendimento, por telefone, chat, whatsapp ou email para solução de problemas (suporte técnico para o tratamento de falhas, dúvidas, orientações
técnicas para a perfeita utilização da solução e investigação de supostos erros) para garantir a plena
utilização e funcionamento da solução no ambiente operacional dos laboratórios da SEMUS.
Os serviços de Suporte, Atualização e Atendimento remoto deverão atender o Acordo de Níveis de
Serviços para a solução de problemas reportados pela CONTRATADA. Os problemas serão
categorizados por nível de severidade, impacto na condição operacional da solução Sistema de
Informações de Saúde e expectativa de prazo máximo de atendimento, segundo a tabela a seguir:
TABELA DE NÍVEIS DE SEVERIDADE
SEVERIDADE
NÍVEL

CONCEITO

TEMPO DE
ATENDIMENTO
(HORAS)

PRAZO DE SOLUÇÃO
APÓS CHAMADO
(HORAS)

1

Sistema de Informação Laboratorial sem
condições de funcionamento

1

4

2

Problema grave, prejudicando funcionamento
do Sistema de Informação Laboratorial

4

24

3

Problema que gere restrições ao pleno
funcionamento do Sistema de Informação
Laboratorial

6

48

4

Problema que não afete o funcionamento do
Sistema de Informação Laboratorial

24

96

5.16. Da manutenção continuada:

Manutenção Preventiva
Entende-se como sendo os serviços programados para manter os softwares funcionando em
condições normais, tendo como objetivo diminuir as possibilidades de paralisação, compreendendo:
manutenção em programas que comprometam o bom funcionamento, modificações necessárias com
objetivo de atualização, ajustagem, configuração, inspeção, e testes, entre outras ações que
garantam a operacionalidade do(s) sistema(s).

Manutenção Corretiva
Entende-se como sendo os serviços de alterações nos softwares e configurações, eliminando todos
os defeitos existentes nos programas e rotinas dos softwares fornecidos, através do Diagnóstico do
problema apresentado, bem como, correção de anormalidades, testes e ajustes necessários para o
retorno do mesmo às condições normais de funcionamento. Esse serviço inclui o fornecimento de
todas as informações e orientações necessárias para o bom funcionamento dos sistemas.

Manutenção Emergencial
Entende-se como sendo os serviços necessários para correção de problemas que ocasionem a
paralisação parcial ou total dos sistemas ora contratados.
5.17 Do Treinamento - Operação Assistida (Serviços de Operador do Sistema Aplicativo);
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Entende-se por Operação Assistida o serviço de apoio presencial, prestado pela empresa contratada
à SEMUS, durante e imediatamente após a entrada do Sistema em operação. Trata-se de um serviço
que compreende operação e suporte aos usuários do sistema implantado no Laboratório.
O serviço de operação assistida compreende as tarefas de acompanhamento e apoio aos
colaboradores da SEMUS, na execução das seguintes atividades:
a)

Startup e shutdown dos equipamentos relacionados na relação do parque a ser assistido;

b)

Reinicialização do ambiente em caso de queda;

c)

Cadastramento de usuários e manutenção de logins e senhas;

d)

Programação das paradas de manutenção preventiva;

e)
Acompanhamento das mensagens do sistema e acionamento das equipes de suporte sempre
que houver algum alarme do sistema;
f)

Definição e implementação de rotinas do ambiente assistido;

g)

Monitoramento e testes de campo remoto de acesso e stress;

h)

Treinamento e capacitação no uso dos aplicativos;

i)
Operação de aplicativos e sistemas de informação. Os serviços serão prestados de segunda
a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas, seguindo o cronograma associada a Ordem de Serviço
ligadas a secretária de saúde;
O quadro a seguir apresenta a estimativa orçamentária:
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM

DESCRIÇÃO

QTD LICENÇA

1

Suporte e Licença
de uso

10

2

Treinamento sob
demanda

40

QTD MÊS
12

UND

PREÇO UNT

PREÇO TOTAL

UND X MÊS

R$

R$

HR

R$

R$

TOTAL R$
Valor extenso

6.

DA REGRA DE MEDIÇÃO DA PLANILHA

A precificação do objeto será feita em dois itens de medição a licença e o treinamento; A medição do
item um (1) referente a de licença será feita sobre demanda, a partir do número de unidade em
funcionamento com o software por mês utilizado, sendo necessárias 10 licenças de uso. Assim será
consumido uma unidade de licença por mês por unidade a cada mês do contrato. O suporte deverá
ser incluso dentro do valor da licença e deverá abarcar a manutenção corretiva e preventiva do
sistema.
Entende-se manutenção preventiva como sendo os serviços programados para manter os softwares
funcionando em condições normais, tendo como objetivo diminuir as possibilidades de paralisação,
compreendendo: manutenção em programas que comprometam o bom funcionamento, modificações
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necessárias com objetivo de atualização, ajustagem, configuração, inspeção, e testes, entre outras
ações que garantam a operacionalidade do(s) sistema(s).
Entende-se manutenção corretiva como sendo os serviços de alterações nos softwares e
configurações, eliminando todos os defeitos existentes nos programas e rotinas dos softwares
fornecidos, através do Diagnóstico do problema apresentado, bem como, correção de anormalidades,
testes e ajustes necessários para o retorno do mesmo às condições normais de funcionamento. Esse
serviço inclui o fornecimento de todas as informações e orientações necessárias para o bom
funcionamento dos sistemas.
A customização do sistema que trata das adequações funcionais, reestruturação de programas,
revisões conceituais legais e estruturais oferecidas pela contratada ou demandadas pela contratante
será de responsabilidade da Contratada.
A segunda linha de medição é a de treinamento que será feito como descrito no item anterior e será
medido como horas.

7.
DO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO DA LICENÇA DE USO
7.1A requisição de implantação da licença de uso do Software será por unidade de saúde mediante
emissão de Ordem de Serviço (OS) com prazo de implantação em até 5 dias úteis.

8.

DA HOSPEGAGEM

8.1Fica sobre a responsabilidade da CONTRATANTE o armazenamento e processamento dos
dados referente ao software fornecido pela CONTRATADA.

9.
DO LOCAL DE IMPLANTAÇÃO, DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA E DO
RECEBIMENTO
9.1Após a assinatura do contrato, a CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA, por meio de Ordem
de Serviço, a instalação e configuração do software.
9.2 O ateste provisório da entrega das licenças se dará após a instalação no ambiente escolhido pela
CONTRATANTE, no prazo de até 15 (quinze) dias após o prazo previsto no item 6.15, que será
comprovado por meio de relatório entregue pela CONTRATADA.
9.2.1 Provisoriamente, será procedida a verificação do produto de acordo com as características
descritas na Prova de Conceito, sendo posteriormente aferida a conformidade e atestado por escrito
o seu perfeito funcionamento.
9.2.2 Definitivamente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento
provisório previsto no item 9.2.
9.2.3 Poderão as partes solicitarem prorrogação do prazo previsto no item 9.2.2, de comum acordo,
por uma única vez e por igual período, caso não seja suficiente para a conclusão do objeto.
9.3 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

Página 48 de 39
Central Permanente de Licitação - CPL
Rua dos Ouriços, Nº 06, Quadra 9, Lote 11 - Calhau, São Luís - MA, 65.071-820
Site: www.saoluis.ma.gov.br/
E_mail: eduardorochacpl@gmail.com
Edital de Pregão Eletrônico nº 057/2021-CPL/PMSL/MA

CNPJ nº 06.307.102/0001-30

CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Folha: ______________
Proc. Nº 33968/2021
Rub. _______________

9.4Os locais de implantação imediatas serão nas seguintes unidades de saúde: Hospital da Mulher,
Hospital da Criança, Hospital Socorrão 2, U.M.Bequimão, U.M Coroadinho, U.M Itaqui-Bacanga e
Centro de Saúde de Fátima.

10.
DA PROVA DE CONCEITO
10.1A LICITANTE que estiver em primeiro lugar na fase de lances, deverá obrigatoriamente, sob
pena de desclassificação do certame, realizar a Prova de Conceito dos módulos relacionados no item
11.12, em ambiente web, executando as suas características definidas na especificação do objeto
deste Termo de Referência, para comprovar à área demandante da contratação, que a sua solução
possui, no mínimo, 80% (oitenta por cento) das características técnicas descritas no item 5 (cinco)
deste Termo, para cada módulo a ser avaliado.
10.2A continuidade do procedimento licitatório depende da realização da Prova de Conceito para
avaliar se o licitante vencedor da fase de lances possui qualificação técnica exigida para ser
contratado.
10.3A PROVA DE CONCEITO para avaliação da Comissão Avaliadora da SEMUS-MA, deverá
ocorrer no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após a realização do certame da fase de lances,
em data e horário agendados pela Secretaria Municipalde Saúde, sob pena de desclassificação. O
local da prova será no município de São Luís tendo o local escolhido pela Comissão Avaliadora da
SEMUS-MA.
10.4Para a PROVA DE CONCEITO, a LICITANTE deverá designar um ou mais técnicos devidamente
credenciado(s) para apresentar e esclarecer quaisquer dúvidas surgidas durante a realização da
prova.
10.5A empresa que, provisoriamente, estiver em primeiro lugar na fase de lances, será
desclassificada na PROVA CONCEITO, quando não atender integralmente o disposto no item 11.1
deste Termo de Referência.
10.6 A realização da PROVA CONCEITO da empresa que, provisoriamente estiver em primeiro lugar
na fase de lances, ocorrerá em sessão pública e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes,
sendo vedada qualquer manifestação durante a realização do exame. Qualquer manifestação dos
outros licitantes deverá ser realizada ao final de cada dia e consignada em ata, para que,
posteriormente, quando aberto o prazo para manifestação e apresentação de recurso sobre o
resultado da licitação, quem assim desejar fazê-lo, possa argumentar os pontos consignados nas
atas da realização da Prova de Conceito.
10.7A licitante não poderá realizar customização diretamente no código-fonte do seu sistema
proposto durante a realização da PROVA CONCEITO, bem como não será permitida a consulta
direta no Sistema Gerenciador de Banco de Dados para a comprovação de qualquer requisito
funcional, sob pena de exclusão da licitação.
10.8A licitante que estiver em primeiro lugar, terá um prazo de 5 (cinco) dias após a fase de
habilitação para a apresentação da PROVA DE CONCEITO de todas as funcionalidades a serem
comprovadas, respeitando o horário de expediente da SEMUS-MA. Sendo que, se necessário, a
sessão poderá ser suspensa para continuar no dia útil imediatamente posterior e a licitante poderá
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pedir, desde que devidamente justificado, a prorrogação do prazo para apresentação, cujo análise
ficará a critério da Comissão avaliadora.
10.9 Durante a realização da PROVA CONCEITO, a Comissão Avaliadora da SEMUS-MA poderá
manifestar-se pela desclassificação, caso constate que o licitante não alcançou o percentual mínimo
de algum módulo.
10.10Em qualquer das fases de apresentação da PROVA CONCEITO, caso a empresa
provisoriamente em primeiro lugar seja desclassificada, caberá à Comissão Avaliadora da SEMUSMA elaborar relatório técnico, emitido em até 2 dias úteis, e enviá-lo à Comissão de Licitação para a
convocação da licitante subsequente.
10.11Concluída a PROVA DE CONCEITO e verificada a conformidade mínima estabelecida no item
11.1 deste Termo de Referência, a Comissão Avaliadora da SEMUS-MA especialmente designada
pela autoridade competente da SEMUS-MA emitirá o ATESTADO DE CONFORMIDADE.
10.12 PROVA DE CONCEITO
PROVA DE CONCEITO
PREGÃO XXXXXXXXX ____/2021 - SEMUS/SÃO LUÍS
Avaliação

Módulos e itens a serem avaliados

Atende
(demonstrou- no
mínimo, 80% do
módulo)

Não atende

1. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO SISTEMA
2. MÓDULO DE CADASTRO DE EXAMES A
SEREM REALIZADOS
3. MÓDULO

DE

PARAMETRIZAÇÕES

DO

GERENCIAMENTO

DAS

SISTEMA
4. MÓDULO

PARA

CONTAS MÉDICAS
5. MÓDULO DE RESULTADOS
6. MÓDULO DE ACESSO
7. MÓDULO DE ACESSO WEB
8. MÓDULO BI (BUSINESS INTELLINGENCE)
9. MÓDULO MONITOR DE SERVIÇOS
10. MÓDULO DE INTERFACEAMENTO
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11. MÓDULO DE GESTÃO DE ALMO-XARIFADO
12. MÓDULODE GESTÃO DE COMPRAS

11.

DA PROPRIEDADE DOS DADOS E SEGURANÇA

11.1Entregar o banco de dados completo em SQL, com toda a documentação do banco e seus
anexos (fotos, vídeos, documentos PDF e similares) à CONTRATANTE no final da vigência do
contrato, em caso de desinteresse na renovação ou, em caso de rescisão contratual, após 5 dias
uteis da ciência da CONTRATADA através de oficio. A CONTRATANTE também poderá requerer a
cópia do banco de dados a qualquer momento do contrato.
11.2 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
A CONTRATADA deverá assinar o termo de confidencialidade, conforme, das informações recebidas
durante toda execução do contrato que será firmado

12.
DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
12.1 A proposta deverá ser apresentada em linguagem clara e objetiva, sem erros linguísticos ou
rasuras, que identifique a CONTRATADA e assinada por responsável legal ou por pessoa legalmente
habilitada a fazê-lo em nome da CONTRATADA;
12.2 A empresa deverá apresentar devidamente preenchida e assinada a Proposta de Preços,
conforme modelo constante no ANEXO I deste Termo;
12.3 A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente, das condições
estabelecidas neste Termo;
12.4 A empresa deverá considerar no valor total de sua proposta comercial todas as despesas diretas
e indiretas para a entrega dos serviços;
12.5As propostas deverão ser apresentadas discriminando os valores unitários e totais, sendo
consideradas válidas as que forem apresentadas com valores até duas casas decimais. Para tanto, a
empresa licitante deverá considerar a quantidade estimada, conforme estimativa neste Termo;
12.6Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações contidas na planilha
de custos e formação de preços não poderão, em nenhuma hipótese, constituir pretexto para a
CONTRATADA alterar a composição de seus preços unitários.

13.
DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS
13.1 O julgamento da proposta de preços dar-se-á pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL.

14.
DA HABILITAÇÃO
14.1 Habilitação jurídica
14.2 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;
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14.3
Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual (CCMEI), na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja
aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
14.4
No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada –
EIRELI: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
14.5
No caso de sociedades civis: inscrição do ato constitutivo, no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
14.6
No caso de sociedades comerciais: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor,
devidamente registrado.
14.7
No caso de sociedades por ações: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor,
devidamente registrado acompanhada de documentação de eleição de seus administradores
14.8
No caso de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP: Certidão expedida
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a
condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do artigo 8º da Instrução
Normativa nº 103, de 30 de abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio –
DNRC.
14.9
No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: Decreto de
autorização, ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir
14.10 Regularidade Fiscal e Trabalhista
14.11 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF;
14.12 Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da União
e Previdenciária, expedida pela Receita Federal do Brasil;
14.13 Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – CRF/FGTS,
expedida pela Caixa Econômica Federal;
14.14 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei nº 12.440, de 07/07/2011) para
comprovar a inexistência de débitos inadimplido perante a Justiça do Trabalho do licitante, emitida
pelo Tribunal Superior do Trabalho;
14.15 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
14.16 Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, quanto à Dívida
Ativa do Estado, emitida pela Secretaria de Fazenda do Estado, relativo ao domicílio ou sede da
empresa.
14.17 Certidão Negativa de Débitos Estaduais ou Positiva com Efeitos de Negativa, emitida pela
Secretaria de Fazendo do Estado, relativo ao domicílio ou sede da empresa.
14.18 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatório, deverá tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede,
ou outra equivalente, na forma da lei;
14.19

Certidão Negativa de Débito, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo

Município do domicílio ou dessa da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a
Fazenda Municipal;
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Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de Dívida Ativa do

Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a
regularidade para com a Fazenda Municipal;
14.21

Quando a prova de regularidade de que trata os subitens 15.16. / 15.17. / 15.18 e 15.20, for

comprovada mediante a apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente
essa informação, caberá a licitante demonstrar com documentação hábil essa condição;
14.22

Qualificação Técnica

14.23

Declaração, Certidão ou Atestado de capacidade técnica expedido por pessoa jurídica de

direito público ou privado, comprovando que a licitante prestou os serviços em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto de que trata este Edital. O atestado deverá ser
impresso em papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ, endereço completo, identificação do
licitante e descrição clara dos serviços prestados, devendo ser assinado por seus sócios ou diretores
ou administradores ou procuradores ou gerentes ou servidor responsável, com expressa indicação de
seu nome completo e cargo/função
14.24

Qualificação Econômica e Financeira

14.25

Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa

jurídica, com data não excedente a 90 (noventa) dias consecutivos anteriores a data de apresentação
da proposta de preço, salvo se a mesma trouxer consignado o seu prazo de validade;
14.26 No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá
apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na
forma do art. 58, da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo
ainda comprovar todos os demais requisitos de habilitação;
14.27 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.
14.28 No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade
14.29 É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
14.30 A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
resultantes da aplicação das seguintes formulas:
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
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Ativo Circulante

Passivo Circulante

As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de
Liquidez Geral - LG, Solvência Geral - SG e Liquidez Corrente - LG, deverão comprovar,
considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo
ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item
pertinente:
14.31

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

contábeis assim apresentados;
14.32

Publicados em Diário Oficial ou;

14.33

Publicados em jornal de grande circulação ou;

14.34

Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou;

14.35

Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio

da empresa, na forma da Instrução Normativa nº 11, de 05 de dezembro de 2013, do Departamento
Registro Empresarial e Integração – DREI, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e
de Encerramento;
14.36

A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Real ou Presumido deverá apresentar

juntamente com o Balanço Patrimonial, cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital –
SPED CONTÁBIL, nos termos da IN RFB vigente
14.37 Para habilitação no Pregão Eletrônico, à empresa interessada deverá ser cadastrada com
habilitação parcial no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, com os
documentos em plena validade, a qual será verificada “online”, nos documentos por ele abrangidos.
15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
15.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
15.2

Verificar, minuciosamente, no prazo fixado de 30 (trinta) dias consecutivos, a conformidade com

os serviços prestados e com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivo;
15.3 Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
15.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de
comissão/servidor especialmente designado;
15.5 Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
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15.6 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
16.1 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execução do objeto;
16.2 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
16.3 Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 72h (setenta e duas) horas que
antecedem a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovação;
16.4 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;
16.5 Disponibilizar o endereço comercial, telefone e uma conta de e-mail para fins de comunicação
entre as partes, mantendo-os atualizados. A inobservância do disposto poderá acarretar
sanções previstas neste instrumento;
16.6 Não transferir a outrem os serviços ora contratados, no todo ou em parte, sem prévia e
expressa anuência da Administração da CONTRATANTE;
16.7 A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos causados diretamente à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto
licitado;
16.8 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhista, previdenciário, fiscal e comercial, pelos seguros
de acidente e quaisquer outros encargos resultantes da prestação do serviço, sendo que não
existirá para a CONTRATANTE qualquer solidariedade quanto ao cumprimento dessas
obrigações;
17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
17.1
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta dos recursos previstos no
orçamento vigente do órgão municipal CONTRATANTE.
18. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
18.1
O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente da CONTRATADA, por
Ordem Bancária, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, conforme disposto no art.40, XIV, “a”, da Lei
nº 8.666/93, quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação, cumpridos os seguintes
requisitos:
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a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão (nota fiscal
eletrônica, se for o caso), acompanhada da prova de regularidade para com as fazendas Federal,
Estadual e Municipal; da regularidade relativa à Seguridade Social; do Certificado de Regularidade do
FGTS; e, da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela justiça do Trabalho.
18.2
O pagamento somente será realizado após o recebimento definitivo do objeto, desde
que não se verifique defeitos ou imperfeições;
18.3 A Nota fiscal apresentada em desacordo com o estabelecido neste Termo de Referência e no
instrumento contratual ou com qualquer circunstância que desaconselhe o pagamento, será devolvida
à CONTRATADA com a interrupção do prazo previsto para pagamento. A nova contagem do prazo
será iniciada a partir da respectiva regularização;
18.4 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira e documentação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento
de preços ou a atualização monetária.
18.5 É vedada a antecipação de pagamento.
1.

DA SUBCONTRATAÇÃO
19.1
Não será admitida a subcontratação do objeto contratado.

20. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
20.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação
exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato;
não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da
Administração à continuidade do contrato.
21. DO CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
21.1
Nos termos do art. 67, da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para
acompanhar e fiscalizar o fornecimento, anotando, em registro próprio, todas as ocorrências
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou
defeitos observados.
21.2

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições

técnicas

ou

vícios

redibitórios

e,

na

ocorrência

desta,

não

implica

em

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.
70 da Lei nº 8.666, de 1993;
21.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos
Página 56 de 39
Central Permanente de Licitação - CPL
Rua dos Ouriços, Nº 06, Quadra 9, Lote 11 - Calhau, São Luís - MA, 65.071-820
Site: www.saoluis.ma.gov.br/
E_mail: eduardorochacpl@gmail.com
Edital de Pregão Eletrônico nº 057/2021-CPL/PMSL/MA

CNPJ nº 06.307.102/0001-30

CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Folha: ______________
Proc. Nº 33968/2021
Rub. _______________

observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis.

1.
22.1

DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições

contidas na Lei Federal nº 8.666, de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 2002 e demais normas
federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições
contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais
dos contratos.

23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
23.1 Não serão admitidas declarações posteriores de desconhecimento de fatos, no todo ou em parte,
que venham a impedir ou dificultar o fornecimento dos serviços;
23.2 As condições estabelecidas neste documento farão parte do instrumento contratual, visando o
fornecimento dos serviços, independentemente de estarem nele transcritas.
24

DO REAJUSTE

24.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contato da data da assinatura ou da
Ordem de serviço.
24.2 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços
contratados / registrados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice (
IPCA).
25

DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

25.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com o
Município e será descredenciada do Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até
5% (cinco) por cento sobre o valor da contratação, a CONTRATADA que:Apresentardocumentaçãofalsa;
25.2 Fraudar a execução do contrato;
25.3 Comportar-se de modo inidôneo;
25.4 Reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97,
parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.
25.5 Cometerfraudefiscal; ou
25.6 Fizerdeclaraçãofalsa.
25.7 Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art.7ºda Lei
nº10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato,
inexecução parcial ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA
poderá ser sancionada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens de 3 a 6
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abaixo, com as seguintes sanções:
25.8 Advertência;
25.9 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o
Município, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;
25.10 Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento no Cadastro
deFornecedores, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV
doart.4ºdaLeinº10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos; ou
25.11Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurar em os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplica da
com base no inciso anterior.
25.12No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a
CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato.
25.13Configurar-se-á a inexecução total do objeto, entre outras hipóteses:
25.14

O atraso injustificado no prazo de entrega superior a 20 (vinte) dias;

25.15

A entrega de objeto diverso daquele contratado.

25.16

No caso de inexecução parcial do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a

CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa:
25.17

De 01 % (um por cento) do valor unitário do bem em atraso, por dia, por unidade, até o limite

de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, para a hipótese de atraso injustificado no prazo de
fornecimento do serviço até o limite de 20 (vinte) dias.
25.18

De no máximo 20% (vinte

porcento) do valor do contrato, para as hipóteses de entrega

parcial do objeto ou entrega do objeto em desacordo com as especificações técnicas constantes do
Anexo I do Pregão Eletrônico nº ......../........
25.19

O descumprimento de obrigação contratual acessória, a exemplo da garantia exigida na

Cláusula Sexta, sujeitará a CONTRATADA à multa de até 10% (dez porcento)do valor contratado.
25.20

O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.

25.21 Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a
importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.
25.22 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à
CONTRATANTE, o débito será encaminhado para inscrição em dívida ativa.
25.23 O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no contrato, poderá
ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78,
incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93.
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26. DO FORO
26.1 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.
São Luís, 09 de setembro de 2021.
ELABORADORES
Julineia Carvalho Rocha
Analista Jurídico/Coordenação de Compras e Contratos – SEMIT
Matrícula: 377329-2

João André Baluz Caminha
Superintendente de Sistemas – SUAS
Matrícula 590050-1
Aprovação:
Considerando
todasasinformaçõesdispostasnopresentedocumento,APROVOo
TERMODEREFERÊNCIA, conformeestabelecealegislação vigente.
São Luis/MA, 09 de setembro de 2021.

Felipe de Abreu Falcão
Secretário Municipal de Informação e Tecnologia – SEMIT
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ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Apresento a Proposta de Preço para contratação de empresa especializada no fornecimento de
Licença de uso de software para gestão laboratorial bem como na prestação de serviço continuado
de suporte e manutenção corretiva, a fim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde
- SEMUS, conforme especificações, quantidades e condições gerais contidas neste Termo de
Referência, já inclusos todos os custos necessários tais como impostos, taxas, tributos, seguros e
quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto em questão.
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
CNPJ:
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM DESCRIÇÃO

QTD
LICENÇA

1

Suporte e Licença
de uso

10

2

Treinamento sob
demanda

40

QTD
MÊS

UND

12

PREÇO
UNT

PREÇO
TOTAL

UND X
MÊS

R$

R$

HR

R$

R$

TOTAL

R$

Valor extenso
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ _______,__ (_________________________).
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: __ (______) dias (mínimo de 90 dias).
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses.
Local, ___de ______________de 20__.
________________________________
Assinatura do responsável legal da empresa
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ANEXO II

TERMO DE SIGILO E RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

A SECRETARIA MUNICIPAL DE xxxxxxxxxxxxxx, órgão da Administração Pública Direta, inscrita no
CNPJ sob o nº XXXXXXXXXX, com sede no XXXXXXXXXXXX – São Luís/MA, CEP XX.XXX-XXX,
neste ato, representada pelorespectivo Secretário, com sede no XXXXXXXXXXX, e de outro lado o
prestador de serviço _____________________________________________________________,
portador de cédula de identidade nº ___________________________, inscrito no CPF sob o nº
____________________ residente e domiciliado na
____________________________________________________________________, doravante
chamado RESPONSÁVEL, têm entre si justa e acertada a celebração do presente TERMO DE
SIGILO E RESPONSABILIDADE, por meio do qual o RESPONSÁVEL declara conhecer e obedecer
às regulamentações quanto à segurança e uso da informação, em conformidade com as seguintes
cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO – O objeto do presente termo é o compromisso expresso do
RESPONSÁVEL, no qual reconhece que, em razão de sua prestação de serviços na respectiva
Secretaria, estabelece contato com documentos e informações privadas da instituição, que são
conceituadas como: restritas, confidenciais ou sigilosas; responsabilizando-se por não divulgar, sem
autorização, as informações de propriedade da respectiva Secretaria.
PARÁGRAFO ÚNICO: Estas informações devem ser tratadas com absoluta reserva sob qualquer
condição e não podem ser divulgadas ou dadas a conhecer a terceiros não autorizados, sem a
expressa e escrita autorização do Gestor do Contrato ou do Secretário do Órgão.
CLÁUSULA SEGUNDA: DAS DEFINIÇÕES – As informações a serem tratadas como confidenciais
são aquelas que, por sua natureza, são consideradas como de interesse restrito, confidencial ou
sigiloso, que não são ou não deveriam ser, de conhecimento de terceiros, como por exemplo:
I – Códigos-fonte e códigos-objeto, bem como suas listagens e documentações;
II – Toda a informação existente ou em fase de desenvolvimento no âmbito da Instituição e rotinas
desenvolvidas por terceiros, incluindo fluxogramas, estatísticas, especificações, avaliações, resultado
de testes, arquivo de dados, versões “beta” de quaisquer programas, etc.;
III – Documentos relativos à lista de usuários da respectiva Secretaria e seus respectivos dados,
armazenados sob qualquer forma;
IV – Documentos relativos à lista de funcionários públicos do Estado do Maranhão e seus respectivos
dados, armazenados sob qualquer forma;
V – Metodologias e ferramentas de serviços desenvolvidas pela respectiva Secretaria;
VI – Parte ou totalidade dos modelos de dados que subsidiam os sistemas de informação da
respectiva Secretaria, sejam eles executados interna ou externamente;
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VII – Parte ou totalidade dos dados ou informações armazenadas nas bases de dados que subsidiam
os sistemas de informação da respectiva Secretaria, sejam elas residente interna ou externamente;
VIII – Objetivos e conteúdo de processos judiciais, administrativos disciplinares, inquéritos,
sindicâncias e de tomadas de contas especiais;
IX – Objetivos conteúdos e resultados dos projetos do Município de São Luís, termo de referência,
licitações e projetos confidenciais, enquanto não tornados públicos;
X – Relatórios de atividades do órgão ou de qualquer órgão interno, enquanto não tornados públicos;
XI – Informações de caráter situacional das plataformas existentes;
XII – Circulares e comunicações internas;
XIII – Conteúdo de e-mails institucionais.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O RESPONSÁVEL se compromete a manter sob sigilo todos os itens da
lista acima, bem como outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou que venham a surgir
no futuro.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Em caso de dúvida acerca da confidencialidade de determinada
informação, o RESPONSÁVEL não poderá repassá-la, tampouco divulgá-la, até que venha a ser
expressamente autorizado pela respectiva Secretaria, a tratá-la diferentemente.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Em hipótese alguma, o RESPONSÁVEL poderá interpretar o silêncio da
respectiva Secretaria como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.
CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES – O RESPONSÁVEL obriga-se a informar
imediatamente à respectiva Secretaria acerca de qualquer violação das regras de proteção das
informações eletrônicas por parte dele ou de quaisquer outras pessoas, inclusive nos casos de
violação não intencional ou culposa, do sigilo das informações da Instituição.
CLÁUSULA QUARTA: DAS CÓPIAS – O RESPONSÁVEL que receber informação confidencial fica
desde já proibido de produzir cópias ou backup, por qualquer meio ou forma, de qualquer dos
documentos a ele fornecidos ou documentos que tenham chegado a seu conhecimento em virtude do
Contrato, além daquelas imprescindíveis ao desenvolvimento de seu trabalho, considerando que
todas sejam informações confidenciais;
CLÁUSULA QUINTA: DA PROPRIEDADE – Toda informação confidencial permanecerá sendo de
propriedade da parte que revelar a informação confidencial, somente podendo ser usada pela parte
receptora para os fins de execução do Contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO: Tais informações confidenciais, incluídas as cópias realizadas, serão
retomadas à parte reveladora ou então destruídas pela parte receptora, tão logo tenha terminado a
necessidade de seu uso pela parte receptora ou tenha sido solicitado pela parte reveladora e, em
qualquer caso, na hipótese de término da vigência do Contrato.
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CLÁUSULA SEXTA: DO RESPONSÁVEL - Reconhecer expressamente que:
I – Ao término da prestação dos serviços, seja por decurso da vigência do contrato, ou pela rescisão
antecipada deste ou por término de sua relação contratual, deverá o RESPONSÁVEL entregar à
CONTRATADA que por sua vez, obriga-se a repassar ao Gestor do Contrato na respectiva
Secretaria, todo e qualquer material de propriedade da Instituição ou produzida na vigência
contratual.
II – Deve devolver, inclusive, suas notas pessoais sob qualquer forma, se houver matéria sigilosa
relacionada com a Instituição, registros de documentos de qualquer natureza que tenham sido
usados, criados ou estados sob seu controle.
III – Assume o compromisso de não utilizar qualquer informação da Instituição, adquirida por
prestação de serviços à respectiva Secretaria.
CLÁUSULA SÉTIMA:DAS PENALIDADES – A não observância de quaisquer das disposições de
confidencialidade estabelecidas neste instrumento, sujeitará o RESPONSÁVEL por ação ou omissão,
às penalidades de responsabilidade civil e criminal respectivas, as quais serão apuradas em regular
processo judicial ou administrativo, nos moldes previstos na legislação pátria.
PARÁGRAFO ÚNICO: Quanto às responsabilidades criminais, uma vez quebrado o compromisso de
sigilo e confidencialidade de informações estabelecidas neste contrato, o RESPONSÁVEL estará
sujeito a aplicação das penalidades previstas no art. 325, do Código Penal Brasileiro, na forma
expressa da lei:
“Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo,
ou facilitar-lhe a revelação:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave.
§ 1º Nas mesmas penas deste artigo incorre quem:
I - Permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra
forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da
Administração Pública;
II - se utiliza, indevidamente, do acesso restrito.
§ 2º Se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública ou a outrem:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.
CLÁUSULA OITAVA: DA VIGÊNCIA – O presente instrumento tem o seu início de vigência na data
de sua assinatura.
PARÁGRAFO ÚNICO: As obrigações a que aludem este instrumento perdurarão por 05 (cinco) anos,
contados a partir do término do instrumento de avença de que trata o inciso I da Cláusula Sexta.
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CLÁUSULA NONA: DO FORO – O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias
resultantes da execução deste Instrumento é o da cidade de São Luís, Estado do Maranhão, caso
não sejam solucionadas administrativamente.
E por estarem assim justas e acordadas, as Partes assinam o presente Termo em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.
São Luís/MA, ____ / _____________ de _________.
___________________________________
Secretário da xxxxxx

__________________________________________
Responsável

TESTEMUNHAS:
Nome:
CPF:

Nome:
CPF:
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ANEXO III
TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS APÊNDICES PLANILHA DE CUSTOS
PLANILHA DE CUSTOS
DESCRIÇÃO

QTD
LICENÇA

QTD
MÊS

UND

PREÇO
UNT

PREÇO
TOTAL

1

Suporte e Licença
de uso

10

12

UND X
MÊS

R$2.150,00

R$258.000,00

2

Treinamento sob
demanda

40

HR

R$200,00

R$8.000,00

ITEM

TOTAL

R$266.000,00

Valor extenso: duzentos e sessenta e seis mil reais
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/2021 – CPL/PMSL/MA
ANEXO IV
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº ___/20__- GAB/SEMIT
PROCESSOADMINSTRATIVO Nº 330-33968/2021 - SEMIT

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E
TECNOLOGIA DE SÃO LUÍS/MA - SEMIT E A
EMPRESA _______.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por intermédio da SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA - SEMIT, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ nº 06.307.102/0001-30, estabelecida nesta Capital do Estado do Maranhão, Rua
das Andirobas, nº 40, Edifício Executive Lake Center, 3º andar, sala 301 a 304 – Jardim Renascença
– CEP: 65.075-040, neste ato representado por seu Secretário, Sr. FELIPE DE ABREU FALCÃO,
brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº

xxxxxxxxxxx e portador da Cédula de

Identidade nº xxxxxxxxxxxxx (SSP/MA).
CONTRATADA: _______, inscrita no CNPJ nº ________, Inscrição Estadual nº
_______, sediada à Rua ________, CEP: ________ neste ato representada pelo Sr.(a) ______,
portador da Carteira de Identidade nº _______ e inscrito no CPF sob o nº______.
Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, resolvem celebrar o presente
Contrato,

instruído

no

Processo

n°

030-33968/2021

-

SEMIT

com

fundamento

na

_____________________, da Lei Federal nº 8.666/1993e demais normas regulamentares pertinentes
à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada no
fornecimento de Licença de uso de software para gestão laboratorial bem como na prestação de
serviço continuado de suporte e manutenção corretiva para atender as necessidades da Secretaria
municipal de Saúde de São Luís quanto a gestão de seus laboratórios, de acordo com as
especificações e condições estabelecidas neste Contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES:
A Contratada deverá executar o presente contrato de acordo com as especificações da proposta
apresentada em anexo, no que tange às suas características, atualizações e padrões de qualidade,
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sob pena de rescisão contratual e penalidades cabíveis, devendo seguir as especificações e
quantitativos homologados.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR: O valor total deste Contrato é de R$ ______ (_______),
incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, incidentes sobre o objeto
contratado.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA: A vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes, desde que a medida seja
vantajosa para a SEMUS e respeitado o limite estabelecido no art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993.
CLÁUSULA QUINTA –DISPONIBILIDADE FINANCEIRA: As despesas decorrentes do presente
Contrato

correrão

por

conta

da

seguinte

disponibilidade

financeira:

Unidade:

______;

Projeto/Atividade: ______; Elemento de Despesa: ______; Recursos: _____.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
6.2 Receber os serviços adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições
estabelecidas neste Contrato;
6.3 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que a CONTRATADA entregar fora das especificações
deste Contrato;
6.4 Comunicar à CONTRATADA após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável
pelo recebimento dos serviços adquiridos;
6.5 Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;
6.6 Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado neste Contrato e em seus anexos.
6.7 Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução
do objeto, fixando prazo para a sua correção.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 Entregar o objeto licitado, conforme especificações deste Contrato e em consonância com a
proposta de preços;
7.2 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.3 Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE;
7.4 Apresentar à CONTRATANTE, o nome do Banco, Agência e o número da conta bancária, para
efeito de crédito de pagamento das obrigações;
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7.5 Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus funcionários
venham a causar ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros quando da execução do contrato;
7.6 Substituir eventuais serviços que não estejam em conformidade com este Contrato e proposta de
preços, com as mesmas especificações;
7.7 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
7.8 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas,
nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas neste
Contrato;
7.9 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras
que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
CLÁUSULA OITAVA – DO CONTRATO E FISCAL DE CONTRATO
8.1 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor indicado pela SEMIT, que
será designado como fiscal pela CONTRATANTE, para exercer essa atribuição em conformidade
com os dispositivos da Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas que forem aplicáveis.
8.2 Os servidores designados como fiscais de contrato serão distribuídos entre:
8.2.1FISCAL ADMINISTRATIVO, que:
a) desempenhará atividade de supervisão administrativa do contrato, repassando as informações da
execução para os setores da SEMIT envolvidos na fiscalização. Preferencialmente, possuirá
conhecimentos técnicos compatíveis com o objeto da contratação e será ligado ao setor solicitante da
contratação. Serão nomeados: fiscal administrativo titular e suplente
b) emitirá Ordem de Serviço/Fornecimento, dando ciência ao representante da empresa (preposto)
sobre as condições de entrega, quantidades e qualidades, sempre por ato formal. Também será
responsável pela emissão dos demais instrumentos necessários à comunicação entre as partes,
viabilizando a regularidade do fluxo de informações que servirão para compor o Relatório de
Acompanhamento e Fiscalização de Contratos.
8.2.2 FISCAL TÉCNICO, que acompanhará diretamente a execução do contrato. Esse fiscal também
terá, preferencialmente, conhecimento técnico acerca do objeto contratado, caso isso seja necessário
ao pleno exercício da fiscalização. Serão nomeados: fiscal técnico titular e suplente.
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8.2.3 Todos os Fiscais terão prerrogativas e atribuições para exercer, como representantes da
CONTRATANTE, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e fiscalização da
execução contratual.
CLÁUSULA NONA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: Caberá, objetivando
restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a
retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando
a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da
execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe,
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, com fulcro art. 65, inciso II, alínea “d”
da Lei nº 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO:
10.1 O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo não superior a 30 (trinta) dias,
contados a partir da efetiva realização dos serviços, com aceitação, mediante apresentação de Nota
Fiscal, devidamente atestada, assinada e datada por quem de direito;
10.2 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado atesto pelo servidor competente na nota
fiscal apresentada;
10.3 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a
contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a contratante;
10.4 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem de pagamento;
10.5 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;
10.6 A contratada regularmente optante pelo simples nacional, nos termos da lei complementar nº 123,
de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida lei
complementar;
10.7 O contratado deverá manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação, devendo esta demostrar
por meio da seguinte documentação:
a) Certidão Negativa de débito, dívida ativa da União e Previdenciária;
b) Certidão Regularidade do FGTS - CRF;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT;
d) Outros que sejam necessários para a realização do pagamento.
10.8 Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida ao contratado para retificação e
reapresentação.
10.09 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela
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Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicação da seguinte
fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX) I =
( 6 / 100 ) I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA REVISÃO: Caberá revisão nos preços contratados para mais
ou para menos, conforme o caso, quando houver criação, alteração ou a extinção de quaisquer
tributos ou encargos legais, bem como a superveniência de disposições legais ocorridas após a data
da apresentação da proposta, com comprovada repercussão nos preços contratados, nos moldes do
art. 65, inciso II, § 5º da Lei nº 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES CONTRATUAIS
12.1
Em casos de inexecução parcial ou total das obrigações, em relação ao objeto contratado, a
CONTRATANTE poderá, garantida a ampla defesa e o contraditório, aplicar as seguintes sanções
abaixo, além das elencadas no art. 81 e seguintes da Lei nº 8.666/1993:
a)
Advertência por escrito, cabível nas hipóteses nas quais o descumprimento contratual não
cause prejuízo, em qualquer esfera, à SEMIT, e que não seja ensejadora de outra penalidade;
b)

Multa de até 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do Contrato, no caso da

CONTRATADA não cumprir rigorosamente as exigências contratuais ou deixar de receber a Ordem
de Serviço, salvo se decorrente de motivo de força maior definido em Lei, e reconhecido pela
autoridade competente;
c)

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

entidade sancionadora, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;
12.2 A multa a que alude o subitem anterior não impede que a SEMIT rescinda o contrato e aplique
as outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/1993.
12.3 As sanções previstas alíneas “a” e ‘c” do subitem desta Cláusula poderão ser aplicadas
juntamente com a alínea “b”, do mesmo subitem, devendo a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
12.4 Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela SEMIT propor a aplicação das penalidades
previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.
12.5 As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data da
notificação, em conta bancária a ser informada pela SEMIT.
12.6 O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da
Contratada, amigável ou judicialmente.
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12.7 A multa a que alude o subitem anterior não impede que a SEMIT rescinda o contrato e aplique
as outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/1993;
12.8 As sanções previstas alíneas “a” e ‘c” do subitem desta Cláusula poderão ser aplicadas
juntamente com a alínea “b”, do mesmo subitem, devendo a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis;
12.9 A sanção prevista na alínea ‘c’, do item 12.1 deve ser dosada de acordo com o tamanho do
prejuízo provocado, e deve ser graduada em branda: 01 (um) a 12 (doze) meses de duração,
média:13 (treze) a 24 (vinte e quatro) meses de duração e grave:25 (vinte e cinco) a 60 (sessenta)
meses de duração
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES: A CONTRATADA
deverá 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 QUARTA– ÔNUS FISCAIS: Constitui, também, obrigação da CONTRATADA o
pagamento de todos os tributos, inclusive contribuições previdenciárias que incidam ou venham
incidir, direta ou indiretamente, sobre este Contrato ou seu objeto, podendo a Contratante, a qualquer
momento, exigir da Contratada a comprovação de sua regularidade. Fica, desde logo convencionado
que a Contratante poderá descontar, de qualquer crédito da Contratada a importância correspondente
a eventuais pagamentos desta natureza, que venha a efetuar por imposição legal.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL:
15.1Constituem motivo para rescisão do contrato, por sua inexecução total ou parcial, desde que de
maneira motivada, os elencados nos art. 77 e seguintes da Lei 8.666/1993 e nos demais casos
abaixo:
I - de forma unilateral, após decisão transitada em julgado em processo administrativo onde será
garantida a ampla defesa e o contraditório, sendo assegurados eventuais direitos ao contratado;
II - por acordo entre as partes, desde que conveniente a ambos e não gere prejuízo à SEMIT;
III - por determinação judicial.
Parágrafo único: Constituem motivos para a rescisão contratual, de forma unilateral, dentre outros:
I – o não cumprimento, total ou parcial, das especificações referentes à execução contratual, ou o seu
cumprimento irregular;
II – a desobediência dos prazos de execução, inclusive os referentes ao seu início;
III – a suspensão da execução contratual sem justa causa e prévia comunicação por parte da
Contratada;
IV – nas situações que tornam a relação contratual inviável ou indesejável, desde que resultantes de
caso fortuito ou força maior, regularmente demonstrado em processo administrativo;
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V – subcontratação, cessão ou transferência do objeto contratual não admitidos no edital ou no
contrato;
VI – dissolução da sociedade ou falecimento do contratado, bem como decretação de falência ou
instauração da insolvência civil da Contratada;
VII – alteração social ou modificação da finalidade ou estrutura da empresa, desde que, a nova
situação prejudique a execução contratual.
15.2 Rescindido o Contrato nos termos dos incisos I a XII, XVII e XVIII, do art. 78 da Lei nº
8.666/1993, além de responder por perdas e danos decorrentes do Contrato, a Contratada obriga-se
ao pagamento de multa correspondente a até 10% (dez por cento), do valor global atualizado deste
Contrato, conforme fixado na Cláusula Décima Segunda, considerando-a dívida líquida e certa, e
acarretando para a SEMIT consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/1993, no
que couber.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA ALTERAÇÃO: O presente Contrato poderá ser alterado. As
alterações contratuais deverão se dar mediante a celebração de Termo Aditivo, de acordo com a
vontade das partes, observadas as disposições previstas Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei Federal nº
10.520/2002. Na hipótese de reajustamento do Contrato e demais alterações contratuais que não
constituam modificação da essência da avença, e que não alterem cláusulas essenciais à
contratação, devem ser formalizadas por simples apostilamento, restando dispensada a realização de
aditamento.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA VINCULAÇÃO: O presente instrumento de Contrato se vincula
integralmente ao instrumento convocatório da licitação ou ao termo que a dispensou ou a exigiu, bem
como ao lance e/ou proposta apresentados pela Contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA HABILITAÇÃO: A CONTRATADA terá que manter durante a
execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de
habilitação e qualificação exigidas no curso do procedimento licitatório.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS: Os casos omissos neste contrato serão
resolvidos pelo disposto na Lei Federal nº 8.666/1993 e nos princípios de direito administrativo e
demais legislação pertinente à matéria.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO: O CONTRATANTE providenciará a publicação de
forma resumida deste Contrato, na Imprensa Oficial, em obediência ao disposto no art. 61, § único da
Lei nº 8.666/1993.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS COMUNICAÇÕES: Qualquer comunicação entre as
partes respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante
protocolo ou outro meio de registro, que comprove sua efetivação, não sendo consideradas
comunicações verbais.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE
22.1 É admitido o reajustamento dos preços dos contratos, desde que seja observado o interregno
mínimo de 12 (doze) meses;
22.2 Para o reajustamento dos preços unitários contratados, deverá ser observada a legislação
vigente, sendo observada atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do
efetivo pagamento;
22.3 Os valores dos insumos pactuados somente poderão ser reajustados após o transcurso de 12
(doze) meses, contados da data limite para apresentação da proposta;
22.4 Decorrido o prazo estipulado, após solicitação expressa, será aplicado o índice por
determinação legal;
22.5 O cálculo do índice atualizará os preços conforme a variação dos últimos 12 (doze) meses,
tendo por marco inicial a data limite para apresentação da proposta;
22.6 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, a anualidade será contada da data do último reajuste;
22.7 A prorrogação contratual sem prévio pedido de reajuste ratifica todas as cláusulas contratuais,
operando-se a preclusão lógica quanto a eventuais pleitos de atualização de preços;
22.8 O reajuste de preços dependerá da realização de pesquisa de mercado que demonstre a
vantajosidade, para a SEMIT, das condições e dos preços contratados;
22.9 Os reajustes serão formalizados por meio de Apostilamento, exceto quando coincidirem com a
prorrogação contratual, em que deverão ser formalizados por aditamento;
22.10 O reajuste não interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção
do equilíbrio econômico do contrato.
22.11 Os demais casos não contemplados por esta cláusula, serão regulados nos moldes do art. 65,
inciso II, § 8º da Lei nº 8.666/1993
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA DO FORO: Para dirimir as questões deste Contrato fica eleito o
foro da Comarca de São Luís, capital do Estado do Maranhão, com renuncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do objeto contratual.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: DA REGRA DE MEDIÇÃO DA PLANILHA
24.1 A precificação do objeto será feita em dois itens de medição, a licença e o treinamento; A
medição do item um(1) referente à de licença será feita sob demanda, a partir do número de unidade
em funcionamento com o software por mês utilizado, sendo necessárias 10 licenças de uso. Assim
será consumido uma unidade de licença por mês, por unidade a cada mês do contrato. O suporte
deverá ser incluso dentro do valor da licença e deverá abarcar a manutenção corretiva e preventiva
do sistema.
24.2 Entende-se manutenção preventive como sendo os serviços programados para manter os
softwares funcionando em condições normais, tendo como objetivo diminuir as possibilidades de
paralisação, compreendendo: manutenção em programas que comprometam o bom funcionamento,
modificações necessárias com objetivo de atualização, ajustagem, configuração, inspeção, e testes,
entre outras ações que garantam a operacionalidade do(s) sistema(s).
24.3 Entende-se manutenção corretiva como sendo os serviços de alterações nosso softwares e
configurações, eliminando todos os defeitos existentes nos programas e rotinas dos softwares
fornecidos, através do Diagnóstico do problema apresentado, bem como, correção de anormalidades,
testes e ajustes necessários para o retorno do mesmo às condições normais de funcionamento. Esse
serviço inclui o fornecimento de todas as informações e orientações necessárias para o bom
funcionamento dos sistemas.
24.4 A customização do sistema que trata das adequacões funcionais, reestruturação de programas,
revisões conceituais legais e estruturais oferecidas pela contratada ou demandadas pela contratante
será de responsabilidade da Contratada.
24.5A segunda linha de medição é a de treinamento que será feito como descrito no item anterior e
será medido como horas.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: DO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO DA LICENÇA DE USO
A requisição de implantação da licença de uso do Software será por unidadede saúde mediante
emissão de Ordem de Serviço (OS) com prazo de implantação em até 5 dias úteis.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: DA HOSPEDAGEM
Fica sobre a responsabilidade da CONTRATANTE o armazenamento e processamento dos dados
referente ao software fornecido pela CONTRATADA.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA: DO LOCAL DE IMPLANTAÇÃO
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27.1 Após a assinatura do contrato, a CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA, por meio de
Ordem de Serviço, a instalação e configuração do software.
27.2 O ateste provisório da entrega das licenças se dará após a instalação no ambiente escolhido
pela CONTRATANTE, no prazo de até 15 (quinze) dias após o prazo previsto no item 6.15, que será
comprovado por meio de relatório entregue pela CONTRATADA.

27.3 Provisoriamente, será procedida a verificação do produto de acordo com as características
descritas na Prova de Conceito, sendo posteriormente aferida a conformidade e atestado por escrito
o seu perfeito funcionamento.
27.4 Definitivamente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento
provisório.
27.5 Poderão as partes solicitarem prorrogação do prazo previsto no item 9.2.2, de comum acordo,
por uma única vez e por igual período, caso não seja suficiente para a conclusão do objeto.
27.6 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
27.7 Os locais de implantação imediatas serão nas seguintes unidades de saúde: Hospital da Mulher,
Hospital da Criança, Hospital Socorrão 2, U.M.Bequimão, U.M Coroadinho, U.M Itaqui-Bacanga e
Centro de Saúde de Fátima.
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO
A execução do contrato sera de forma parcelada, sob demanda, conforme previsto no art. 55, II, da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA: DA PROPRIEDADE DOS DADOS E SEGURANÇA
29.1 Entregar o banco de dados completo em SQL, com toda a documentação do banco e seus
anexos (fotos, vídeos, documentos PDF e similares) à CONTRATANTE no final da vigência do
contrato, em caso de desinteresse na renovação ou, em caso de rescisão contratual, após 5 dias
uteis da ciência da CONTRATADA através de oficio. A CONTRATANTE também poderá requerer a
cópia do banco de dados a qualquer momento do contrato.
29.2 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
A CONTRATADA deverá assinar o termo de confidencialidade, conforme Anexo II, das informações
recebidas durante toda execução do contrato que será firmado.
Página 75 de 39
Central Permanente de Licitação - CPL
Rua dos Ouriços, Nº 06, Quadra 9, Lote 11 - Calhau, São Luís - MA, 65.071-820
Site: www.saoluis.ma.gov.br/
E_mail: eduardorochacpl@gmail.com
Edital de Pregão Eletrônico nº 057/2021-CPL/PMSL/MA

CNPJ nº 06.307.102/0001-30

CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Folha: ______________
Proc. Nº 33968/2021
Rub. _______________

CLÁUSULA TRIGÉSIMA – CLÁUSULA DE VINCULAÇÃO AO EDITAL
Em conformidade com o art. 55, inciso XI da Lei nº 8.666/93, este Contrato vincula as partes ao edital
de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES FINAIS
31.1 Não serão admitidas declarações posteriores de desconhecimento de fatos, no todo ou em
parte, que venham a impedir ou dificultar a execução do serviço;
31.2 As condições estabelecidas neste Contrato e na proposta da CONTRATADA farão parte deste
contrato independente de suas transcrições.
E, por assim estarem justas e contratadas as partes, por seus representantes legais, assinam
o presente Contrato em 1 (uma) via, perante a presença de 2 (duas) testemunhas, abaixo assinadas.

São Luís (MA), ______ de ___________________ de 20___.

Felipe de Abreu Falcão
Secretário Municipal de Informação e Tecnologia – SEMIT

___________________________________
Responsável pela Contratada

TESTEMUNHAS:
Nome: ____________________

Nome: _______________

CPF: ______________________

CPF: _______________

ELABORADOR
Julineia Carvalho Rocha
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Analista Jurídico/Coordenação de Contratos e Projetos – SEMIT
Matrícula nº 377329-2
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