Fundação Educacional do Município de Assis
Campus “José Santilli Sobrinho
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
PREGÃO PRESENCIAL n.º 015/2018
Razão Social:
CNPJ/MF:
Endereço:
E-mail:
Cidade:
Estado:
Telefone Fax:
Responsável para contato:
Obtivemos, através do acesso à página www.fema.edu.br nesta data, cópia do
instrumento convocatória da licitação acima identificada, cujo objeto é CONTRATAÇÃO
DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE POR PRAZO DETERMINADO PARA A UPA –
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE ASSIS.
..................., ............... de ................................ de 2018.

............................................
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Senhor (a) Licitante
Visando à comunicação futura entre FEMA e sua empresa, solicitamos a Vossa
Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Setor de Licitações,
preferencialmente pelo e-mail compras@femanet.com.br ou licitacaofema@gmail.com.
A não remessa do recibo exime a FEMA de responsabilidade da comunicação por meio
de e-mail de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento
convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo
posteriormente qualquer reclamação.
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Fundação Educacional do Município de Assis
Campus “José Santilli Sobrinho
EDITAL N.º 032/2018
PROCESSO LICITATÓRIO N.° 033/2018
PREGÃO PRESENCIAL N.° 015/2018
Exclusivo para ME e EPP - Conforme exigência da LC 147/2014.
TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
DATA DA REALIZAÇÃO: 04/07/2018
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 9H30MIN
LOCAL: Seção de Materiais, Bloco III da FEMA, Assis (SP)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE POR PRAZO
DETERMINADO PARA A UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE ASSIS.
A FEMA – Fundação Educacional do Município de Assis, Estado de São Paulo, tornam
público que se acha aberta licitação na modalidade PREGÃO (presencial) do tipo
MENOR PREÇO objetivando a CONTRATAÇÃO dos serviços descritos no Anexo I
deste edital. Este certame será regido pela Lei federal n.° 10.520, de 17 de julho de
2002, Decreto Municipal n.° 5.456, de 07 de janeiro de 2008, aplicando-se
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal n.° 8.666, de 21 de
junho de 1993, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
Esta licitação atende ao pedido do Diretor Executivo da Fema.

As propostas deverão obedecer às especificações e exigências deste Edital e dos
Anexos que dele fazem parte integrante.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no
endereço abaixo mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o
credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.
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A sessão de processamento do Pregão será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da
Equipe de Apoio, designados nos autos do presente processo.

I - DO OBJETO
1.1 - A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE
SOFTWARE POR PRAZO DETERMINADO PARA A UPA – UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO DE ASSIS conforme especificações constantes do Anexo I do
presente edital.
II - DA PARTICIPAÇÃO
2.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade
pertinente ao objeto desta licitação que atenderem as exigências de credenciamento
constantes deste Edital.
III - DO CREDENCIAMENTO
3.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
3.1.1 – Quanto aos representantes:
a) tratando-se de representante legal: instrumento constitutivo da empresa registrado
na Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade simples, o ato constitutivo registrado
no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou particular, da
qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor
recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame. No caso de procuração por instrumento particular, a mesma deverá estar
acompanhada do documento mencionado na alínea "a" retro, que comprove os
poderes do mandante para a outorga.
3.1.1.1 - O representante legal e/ou procurador deverá identificar-se exibindo
documento oficial de identificação que contenha foto.
3.1.1.2 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada,
sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.
3.1.2 - Quanto às licitantes:
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Campus “José Santilli Sobrinho
a) declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com
modelo estabelecido no Anexo II deste Edital deverá ser apresentada fora dos
Envelopes n.°s 01 e 02.
IV

-

DA

FORMA

DE

APRESENTAÇÃO

DOS

DOCUMENTOS

PARA

O

CREDENCIAMENTO E DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
4.1 - Os documentos para o credenciamento deverão ser apresentados fora dos
Envelopes n.°s 01 e 02.
4.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados,
separadamente, em 2 (dois) envelopes não transparentes, fechados e indevassáveis,
contendo em sua parte externa, além da identificação da licitante, os seguintes dizeres:

EDITAL N° 032/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018
Abertura dia 04/07/2018 às 9H30MIN.
ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇOS
Razão Social da Proponente:
CNPJ:
Endereço:
Fone/Fax:
E-mail:
EDITAL N° 032/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018
Abertura dia 04/07/2018 às 9H30MIN.
ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Razão Social da Proponente:
CNPJ:
Endereço:
Fone/Fax:
E-mail:

V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA
5.1 - A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões
técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e
assinada pelo representante legal ou procurador da licitante, devendo conter:
5.1.1 - identificação completa da licitante (ex: nome, endereço, fone, e n.° do CNPJ);
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5.1.2 - número do processo e do Pregão;
5.1.3 - preços unitários e totais, fixos e irreajustáveis, expressos em moeda corrente
nacional, para todos os itens da “planilha proposta” que integra o Anexo I deste edital.
Os preços deverão ser apurados à data de sua apresentação, sem inclusão de
qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão
estar incluídos, além do lucro, todas as despesas decorrentes de tributos de qualquer
natureza, transportes, e todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o
cumprimento do objeto da presente licitação;
5.1.4 - prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias
contados da data de abertura dos envelopes;
5.2 - Apresentada a proposta, o proponente estará automaticamente aceitando e se
sujeitando às cláusulas e condições do presente Edital.
VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO"
6.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir
relacionados:
6.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA (conforme o caso)
a) Registro empresarial, no caso de empresário individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedade empresária ou simples, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade não empresária, acompanhada
de prova de diretoria em exercício;
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
6.1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 6.1.1 não
precisarão constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido
apresentados para o credenciamento neste Pregão.
6.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
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6.1.2.1 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério
da Fazenda (CNPJ);
6.1.2.2 - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
6.1.2.3 - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos sociais instituídos por lei.
6.1.2.4 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
nos termos do inciso V do artigo 29 da Lei n.° 8.666/93.
6.1.3 - DECLARAÇÃO
6.1.3.1 - declaração da licitante, subscrita por seu representante legal ou procurador,
de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme
modelo sugerido no Anexo III;
6.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
6.2.1 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por
servidor da Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou através de
impresso informatizado obtido via Internet.
6.2.2 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a
Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente
anteriores à data de apresentação das propostas, se outro prazo de validade não
constar dos documentos.
6.2.3 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se 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.
VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
7.1 - No horário e local indicados neste edital, será aberta a sessão de processamento
do Pregão, iniciando-se com a fase de credenciamento dos licitantes interessados em
participar do certame, observadas as disposições da Cláusula III deste edital.
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7.2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a
declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o
estabelecido no Anexo II deste Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços
e os documentos de habilitação.
7.2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o
credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos
participantes no certame.
7.3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste Edital;
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.
7.3.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das
operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às
correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários.
As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.
7.4 - As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios:
a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por
cento) superiores àquela;
b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior,
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo
de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas
empatadas, independentemente do número de licitantes.
7.4.1 - Para efeito de seleção será considerado o preço mensal ofertado.
7.4.2 - O critério de julgamento será o de menor preço.
7.5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a
formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os
demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de
empate de preços.
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7.5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação
de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição
completa da ordem de lances.
7.6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores
à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances, conforme
tabela abaixo, aplicável inclusive em relação ao primeiro. A aplicação do valor de
redução mínima entre os lances incidirá sobre o preço mensal ofertado.

Item (anexo I)

Lance mínimo (R$)

01

500,00

7.7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes
dessa etapa declinarem da formulação de lances.
7.8 - Encerrada a etapa de lances, serão ordenadas as propostas selecionadas e não
selecionadas para essa etapa, na ordem crescente de valores, considerando-se para
as selecionadas, o último preço ofertado, elegendo a detentora do menor preço como
sendo a mais bem classificada.
7.9 - O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à
redução do preço.
7.10 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor
preço, decidindo motivadamente a respeito.
7.10.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data
da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão
licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.
7.11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo
os documentos de habilitação de seu autor.
7.12 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de
habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até
a decisão sobre a habilitação, vedada a violação de disposições legais.
7.12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser juntados aos autos
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do processo de licitação os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico,
salvo impossibilidade devidamente justificada.
7.12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não
sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será
inabilitada.
7.13 - Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no subitem 6.2.4
deste edital, o Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto à Comissão de Registro
Cadastral do Município de Assis.
7.14 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
7.15 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a
habilitação, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata o subitem 7.8
acima, examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor,
decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de
habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor
atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
VIII - DO RECURSO E DA HOMOLOGAÇÃO
8.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para
apresentação das razoes do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas
para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
8.2 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.
8.3 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos
atos insuscetíveis de aproveitamento.
8.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e
homologará o procedimento.

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis – SP – 19807-130
Fone/Fax (18) 3302-1055 - www.fema.edu.br

9

Fundação Educacional do Município de Assis
Campus “José Santilli Sobrinho
8.5 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na
decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame à licitante
vencedora e no encaminhamento do processo à autoridade competente para a
homologação.
IX - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
9.1 - Os serviços deverão ser executados na forma descrita neste edital e seus anexos,
observadas as sanções descritas na cláusula XII para o caso de atraso ou inexecução
dos serviços.
9.2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas relacionadas com a
execução do objeto da presente licitação, inclusive as despesas com materiais, peças,
equipamentos, mão-de-obra, transportes, seguros, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciários e todos os demais custos.
X - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
10.1 - Os serviços serão recebidos:
10.1.1 - provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em
até 15 (quinze) dias da data da comunicação escrita do contratado;
10.1.2 – definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após
o decurso do prazo de observação ou vistoria, que comprove a adequação do objeto
aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69 da Lei n° 8.666/93.
10.2 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a
indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade
com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
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10.3 - Por ocasião da entrega dos serviços, a Adjudicatária deverá colher no
comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro
Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do servidor responsável
pelo recebimento.
XI - DOS PAGAMENTOS
11.1 - Os pagamentos serão mensais, sendo efetuados no 5º dia após o mês vencido,
vedado qualquer forma de pagamento antecipado.
11.2 - Os documentos fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidos à
Contratada e seu vencimento ocorrerá no mesmo prazo contido do item 11.1 retro,
contado da data de apresentação correta dos documentos fiscais.
11.3 - O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da
Adjudicatária, que deverá indicar o número de sua conta corrente, agência e banco
correspondente, até a fase que antecede a formalização do termo de contrato.
XII – DO VALOR ORÇADO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1 – O valor orçado para prestação dos serviços é de R$ 6.045,00 (seis mil e
quarenta e cinco reais), pefazendo o valor total estimado em R$ 72.540,00 ( setenta e
dois mil e quinhentos e quarenta reais);
12.2 - O crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional
programática e da categoria econômica está assim demonstrado:
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE SOFTWARE
3.3.90.39.11.00.00

XIII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
13.1 - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará sujeito às sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal n.° 10520/2002,
sem prejuízo das demais cominações legais.
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13.1.1 - O procedimento de aplicação da penalidade descritas no item 13.1 é de
competência do Diretor Executivo da FEMA, e será iniciado com a intimação da
licitante/adjudicatária/contratada, mediante notificação formal por escrito, encaminhada
via Sedex com Aviso de Recebimento – AR, através do qual será aberto prazo de 05
(cinco) dias úteis para apresentação de defesa prévia, e, a partir do que os autos do
processo permanecerão com vista franqueada ao interessado, observados os
seguintes procedimentos:
13.1.1.1 - transcorrido o prazo do item 13.1.1 sem apresentação de qualquer
documento, ou mantida a penalidade após o julgamento da defesa prévia apresentada,
será aberto o prazo de recursos de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação do ato,
de acordo com o artigo 109, I, “f” da Lei n.° 8.666/93. A intimação do ato para abertura
do prazo de recursos se dará mediante publicação na Imprensa Oficial, nos termos do
§1° do artigo 109 da Lei n.° 8.666/93, sendo complementarmente enviada notificação
formal por escrito, via Sedex com Aviso de Recebimento – AR;
13.1.1.1.1 - transcorrido o prazo do item 13.1.1.1 sem apresentação de qualquer
documento, ou indeferido o recurso interposto, será mantida a penalidade, ocorrendo a
intimação do ato mediante publicação na Imprensa Oficial, sendo complementarmente
enviada notificação formal por escrito, via Sedex com Aviso de Recebimento – AR;
13.2 - O atraso injustificado da execução e conclusão dos serviços, sem prejuízo do
disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei n.º 8.666/93, sujeitará a contratada à
multa de mora, calculada na proporção de 1,00% (um por cento) ao dia, sobre o valor
da obrigação não cumprida, com fundamento no artigo 86 da Lei n.° 8.666/93.
13.2.1 - O procedimento de aplicação da penalidade descrita no item 13.2 é de
competência do Diretor Executivo da Fema, e será iniciado com a intimação da
licitante/adjudicatária/contratada, mediante notificação formal por escrito, encaminhada
via Sedex com Aviso de Recebimento – AR, através do qual será aberto prazo de 05
(cinco) dias úteis para apresentação de defesa prévia, e, a partir do que os autos do
processo permanecerão com vista franqueada ao interessado, observados os
seguintes procedimentos:
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13.2.1.1 - transcorrido o prazo do item 13.2.1 sem apresentação de qualquer
documento, ou mantida a penalidade após o julgamento da defesa prévia apresentada,
será aberto o prazo de recursos de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação do ato,
de acordo com o artigo 109, I, “f” da Lei n.° 8.666/93. A intimação do ato para abertura
do prazo de recursos se dará mediante notificação formal por escrito, via Sedex com
Aviso de Recebimento – AR;
13.2.1.1.1 - transcorrido o prazo do item 13.2.1.1 sem apresentação de qualquer
documento, ou indeferido o recurso interposto, será mantida a penalidade, ocorrendo a
intimação do ato mediante envio de notificação formal por escrito, via Sedex com Aviso
de Recebimento – AR;
XIV - DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL
14.1 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregão. A petição será dirigida à autoridade subscritora deste Edital.
14.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e
desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da
contratação.
15.2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas
circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.
15.2.1 - Recusas ou impossibilidades de assinaturas serão registradas expressamente
na própria ata.
15.3 - O resultado do presente certame será publicado na imprensa oficial.
15.4 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação que não foram abertos
ficarão à disposição para retirada pelo prazo de 30 (trinta) dias após a publicação do
resultado do certame, findos os quais poderão ser destruídos.
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15.5 - Qualquer modificação no edital exigirá divulgação pela mesma forma que se deu
o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
15.6 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, com
base na Lei federal n.° 10.520/2002, Decreto Municipal n.° 5.456, de 07 de janeiro de
2008, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal
n.° 8.666/93, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, observados os
princípios da Administração Pública.
15.7 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na
esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Assis (SP), com renúncia
de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
15.8 - Os recursos, impugnações, esclarecimentos e demais petições relacionadas ao
presente edital e à licitação em pauta deverão ser protocolizados no Setor de
Licitações da FEMA, na Avenida Getúlio Vargas, 1200, Assis (SP)
15.9 - Neste certame deverão ser aplicadas efetivamente todas as disposições
pertinentes da Lei Complementar n.º 123/2006 atualizada.
15.10 - Informações complementares que se fizerem necessárias poderão ser
procuradas pelo interessado no Setor de Licitações da FEMA, na Avenida Getúlio
Vargas, 1200, Assis (SP), telefone (18) 3302-1055.
15.11 – Integrarão o presente Edital:
Anexo I - Termo de Referencia
Anexo II - modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;
Anexo III - modelo de declaração de regularidade para com o ministério do trabalho;
Anexo IV - minuta de contrato.

Assis, 20 de junho de 2018

EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES
DIRETOR EXECUTIVO
Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis – SP – 19807-130
Fone/Fax (18) 3302-1055 - www.fema.edu.br

14

Fundação Educacional do Município de Assis
Campus “José Santilli Sobrinho
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
Ref.: PROCESSO N.º033/2018 - PREGÃO N.º 015/2018

1. DO OBJETO
1.1. - Compreende o objeto desta licitação, a CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO
DE SOFTWARE POR PRAZO DETERMINADO PARA A UPA – UNIDADE DE
PRONTO ATENDIMENTO DE ASSIS, conforme especificações elaboradas pela FEMA
- Fundação Educacional do Município de Assis:

Este processo licitatório é destinado exclusivamente a participação de
MICROEMPRESAS

E

EMPRESAS

DE

PEQUENO

PORTE,

conforme

Lei

Complementar 123/2006.

ITEM QTDE

1

12

APRES.

ESPECIFICAÇÃO

MÊS

CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE
SOFTWARE POR PRAZO DETERMINADO PARA A
UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE
ASSIS – INCLUSO INSTALAÇÃO, CONVERSÃO E
CAPACITAÇÃO,
CONFORME
ESPECIFICAÇÕES
MINIMAS A SEGUIR.

2. Especificações técnicas dos serviços licitados
Parte 1 - Implantação de Programas
01 - Conversão de Bases de Dados
Os dados que compõem as bases de informações existentes deverão ser convertidos
para a nova estrutura de dados proposta pelo licitante que for vencedor do certame.
A FEMA/UPA não fornecerá as estruturas dos dados a serem convertidos. O licitante
vencedor deverá realizar engenharia reversa para obter os dados a partir das bases
atuais que são utilizadas. Esses dados serão disponibilizados imediatamente após a
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assinatura de contrato ou a critério da contratante.
O sistema deverá integrar os módulos, proporcionando aos profissionais responsáveis
administrar os serviços oferecidos pela FEMA/UPA de maneira centralizada, além de
agilizar e melhorar todo o processo.

02 - Implantação de Programas
A implantação dos programas deverá ser no prazo máximo de 30 (trinta) dias, já com
as bases contendo os dados do exercício de 2018 convertidos e os sistemas de
processamento adaptados à legislação do Município.

03 - Treinamento de pessoal
Simultaneamente à implantação dos programas, deverá ser feito o treinamento do
pessoal no mínimo 20 servidores, demonstrando a funcionalidade do programa, seus
recursos e limitações.

Parte 2 - Requisitos Mínimos
Os programas deverão apresentar, no mínimo as seguintes condições:
01 - Ser executados em ambiente multiusuário, em arquitetura cliente-servidor;
02 - Possuir interface gráfica, com menus pulldown;
03 - Possuir opção que permita o gerenciamento do sistema, no servidor de aplicações
contendo, no mínimo:
a) Registro completo de cada acesso de cada usuário identificando suas ações;
b) Controle de direitos ou permissões dos usuários ao nível de comandos disponível na
interface e
c) Possibilidade de habilitar e desabilitar qualquer permissão de usuário.
04 - Possuir ferramenta que permita atualizar automaticamente os programas e tabelas
legais, no servidor de aplicações, a partir do site do fornecedor;
05 - Possuir tela de consultas ou pesquisas através de comandos SQL interativas;
06 - Conter nos relatórios a possibilidade de personalização de layout e impressão de
logotipos;
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07 - Possibilitar a geração dos relatórios em impressoras laser, matricial e jato de tinta,
arquivo para transporte ou publicação e em tela;
08 - Possuir histórico (log.) de todas as operações efetuadas por usuário (inclusões,
alterações e exclusões) permitindo sua consulta e impressão para auditoria;
09 - Permitir quantidade ilimitada de usuários simultâneos com total integridade dos
dados.
10 - Os sistemas deverão manter uma integração entre os módulos.
11 - Além disso, a empresa a ser contratada deverá fornecer solução para atualização
automática dos sistemas através da rede mundial de computadores, mediante
mensagem de alerta exibida de forma automática ao ser disparado evento de
atualização, informando aos usuários da contratante quanto a existência de versões
mais novas, com exibição de numeração da versão em uso, versão atualizada e data
de disponibilização.
12 - Concomitante, em decorrência das atualizações dos sistemas, a empresa
participante deverá possuir informativos demonstrando, além das funcionalidades
técnicas alteradas ou acrescentadas nos sistemas, os fundamentos determinantes da
manutenção do conhecimento técnico mínimo suficiente à execução e utilização
eficiente dos sistemas informatizados. Pelo menos um informativo já utilizado, deverá
fazer parte da proposta.
13 - O sistema deve atender as legislações federais, estaduais, municipais, estatutos,
bem como resoluções e normativas de órgãos da Prefeitura, permitindo a criação de
novas funcionalidades conforme orientação e solicitações da contratante.
14 - Possuir ferramenta para elaboração de relatórios a ser disponibilizada aos
usuários, para confecção rápida de relatórios personalizados.
15 - Possuir suporte ao sistema de usuário 7 dias por semana, 24 horas por dia via
atendimento telefônico, chat e acesso remoto;

Parte 3 - Especificação dos Programas
Os proponentes não precisam possuir programas com os nomes indicados, nem
distribuídos na forma abaixo especificada, entretanto, os programas ou módulos
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apresentados pelo proponente deverão atender todas as exigências especificadas nos
itens que compõem esta parte.

SOFTWARE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

Sistema que controle todo o atendimento ambulatorial e hospitalar das unidades de
saúde, atendendo a todas as normas e exigências do SUS, de acordo com a NOB-96 e
as portarias que regulamentaram a nova tabela de procedimentos e suas definições.
Este sistema deve conter as seguintes características:


Deverá possibilitar que o controle seja feito através de várias UPS (Unidade

Prestadora de Serviço) interligadas a uma central, podendo ter integração com o
CADSUS (Cartão Único de Saúde), permitindo que sejam importados todos os
pacientes cadastrados no sistema do DATASUS;


Permitir o uso do barramento SOA do Cartão SUS para importar cadastro

individualmente de pacientes;


Deverá possibilitar a importação de cadastros de Profissionais e Unidades de

Saúde diretamente do banco do Sistema de Cadastro de Estabelecimento de Saúde –
SCNES;


Possuir rotina para importar pacientes já cadastrados no ESUS PEC;



Possuir rotina para importar pacientes já cadastrados no BPAMAG;



Possuir tela Dashboard com informações gerais de registro e informações no

sistema;


Possuir rotina de comunicação/recado entre usuários do sistema;



Referente ao cadastro de pacientes, o sistema deverá oferecer ficha completa

do paciente, com informações pessoais, condições de saúde, histórico de prontuário,
registro de foto, anexo de documentos;


Referente ao cadastro de Famílias deverá oferecer ficha completa com

informações sobre características gerais do domicílio;
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Possuir rotina para gerar classificação de risco (Escala de Coelho),

automaticamente, para cada família, com base nas informações referentes a cada
membro da família.


Deverá permitir o controle de pacientes ativos e inativos e o cadastro único,

quando trabalhando com várias unidades de saúde interligadas através de uma central;


Com referência ao prontuário do paciente, este deverá conter o histórico,

referente a todos os procedimentos e serviços prestados ao paciente, em todas as
suas passagens por qualquer unidade de saúde cadastrada no sistema, com
informações sobre as fichas de atendimento, as receitas emitidas ao paciente, os
medicamentos retirados por ele em qualquer unidade de farmácia interligada, os
exames

realizados

e

seus

resultados,

as

vacinas

aplicadas,

as

doenças

diagnosticadas, guias de encaminhamento e SADT´s geradas para cada paciente;


Possuir regra para bloqueio, com base em dias de vigência, para exames e guia

de encaminhamento;


A ficha de atendimento deverá tornar o processo de atendimento rápido e eficaz.

Deverá conter layout personalizável com possibilidade de impressão do histórico
contendo os três últimos atendimentos, para acompanhamento médico;


Deverá disponibilizar um módulo para ser usado pelo profissional, no consultório,

que permita registrar os detalhes do atendimento, dos procedimentos realizados, da
hipótese diagnóstica e emitir receitas, guia de encaminhamento, solicitações e
atestados, permitindo visualizar, de forma simples e objetiva, os dados coletados na
triagem bem como todo o histórico do paciente no município, ainda com a possibilidade
de impressão de atestados de declarações e registrar informações referentes ao
ESUS;


Possuir controle de pacientes em observação médica, com tela para

visualização da prescrição de medicamentos e/ou serviços;


Permitir faturamento automático de procedimentos com base nas informações

de dados vitais na triagem;


Possuir rotina para informar evolução clínica;



Possuir rotina para informar consulta de retaguarda;
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Possuir rotina para faturamento automático quando confirmar a administração de

medicamento;


Possuir tela para monitorar prescrição;



No lançamento da receita, o sistema deverá mostrar a quantidade em estoque

de cada medicamento, auxiliando o profissional na escolha do medicamento com base
na sua disponibilidade;


Deverá permitir um controle eficiente dos agendamentos de consultas,

transportes e de exames, de acordo com as disponibilidades existentes;


Permitir o controle de horário do agendamento de consulta manual ou por

agenda do profissional;


Permitir gerar Ficha de Atendimento automaticamente ao confirmar o

agendamento da consulta;


Permitir o lançamento de vagas por profissional, por período e dias da semana;



Permitir o registro de períodos de ausências de profissionais, assim como

feriados;


Permitir o envio de SMS para o paciente agendado, com hora, data, profissional,

especialidade e unidade do agendamento;


Possibilitar e emissão de comprovante de consultas e exames agendados,

permitindo que o próprio usuário possa configurar os dados integrantes e a disposição
do documento;


Permitir o controle de cotas de vagas por Unidade Prestadora de serviços de

saúde;


Permitir controle de agendamento de procedimentos;



Deverá conter um módulo de farmácia que permita um controle de toda a

movimentação de estoque de medicamentos e materiais das unidades de saúde.
Deverá ainda, possibilitar um controle dos medicamentos por lotes, vencimentos e
estoque mínimo;


O cadastramento dos produtos deverá ser definido através de grupos e

subgrupos, para facilitar na organização do estoque. A tela de cadastro de produtos
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deverá conter toda a movimentação física e financeira sobre o item selecionado, além
de saber o saldo físico em estoque, o valor da última compra e seu preço médio;


Permitir o total controle sobre a movimentação do estoque, contendo

informações referentes a fornecedores, pacientes e lotes, tornando possível a emissão
do balancete que é apresentado ao Tribunal de Contas do Estado;


Permitir integração como Qualifar-SUS, gerando arquivos para posterior

transmissão, com todas as informações necessárias referentes à entrada, à
dispensação e à perda dos medicamentos nas unidades farmacêuticas, dispensando
assim o uso do HORUS;


Permitir a unificação de cadastro de produtos duplicados;



Permitir a troca de grupo e subgrupo de produtos e materiais;



Permitir elaboração de pedidos das unidades de dispensação para uma unidade

central;


Permitir transferência de estoque automática entre unidades;



Permitir o registo de Laudo de Medicamento Excepcional, com impressão das

fichas e com layout customizável;


Permitir registro de medicamentos de uso contínuo para cada paciente;



Permitir total controle de processos judiciais;



Permitir controle de manipulados;



Permitir visualização de estoque distribuído entre unidades;



Permitir utilização de código de barras;



Permitir cadastro de fonte de recurso;



Possuir monitor de entrega;



Possuir monitor de prescrição com vínculo à dispensação do medicamento;



Possuir monitor de pedidos recebidos;



Possuir integração com o consultório para lançamento de saída por receita;



Permitir visualização e dispensação de medicamentos para pacientes em

observação;


Possuir rotina para cálculo de dose diária do medicamento na dispensação;
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Permitir gerar livro de medicamento controlado;



Possuir tela para visualização de movimentação de estoque;



O sistema deverá permitir controle laboratorial, devendo trabalhar com tabelas e

fórmulas de cálculo para a realização e entrega dos resultados dos exames
laboratoriais. A emissão de etiquetas, exames, resultados deverá ser personalizável.


Possuir rotina de revisão e conferência dos exames realizados;



Permitir impressão de mapa de trabalho;



Permitir vinculação de exames com o código da Tabela Unificada para

faturamento;


Permitir cadastro de composição de exames;



Permitir cadastro do profissional com possibilidade de assinatura digitalizada;



Possuir integração com aparelhos de análise;



Possuir integração com o módulo ambulatorial para importar SADT/Solicitação

de exames, com informações do paciente, profissional solicitante e exames solicitados;


Permitir importar prescrição de exames solicitados;



Possuir ferramenta web para que o paciente possa consultar e imprimir o

resultado dos exames, com identificação individual;


O sistema deverá gerenciar as internações hospitalares, desde a chegada do

paciente ao hospital até a sua alta. Para tanto, deve disponibilizar o cadastro de
pacientes, o cadastro de leitos do hospital, divididos por quarto e setor, além do
cadastro dos acompanhantes dos pacientes, o que facilita o controle de visitas;


Permitir a impressão do laudo médico para a emissão de AIH, quando a

internação foi realizada pelo SUS, bem como de qualquer tipo de documento que o
hospital necessite, já que os documentos deverão ser totalmente customizáveis;


Possuir controle de internação para pacientes que possuem convênios e

particulares;


Possuir rotina para evolução clínica e evolução social;



Possuir rotina para cadastro de exames de Raio X com vinculação ao código da

Tabela Unificada para faturamento;
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Possuir cadastro de profissional e registro de assinatura para laudo;



Possuir rotina para importar guia de solicitação de exames, com as informações

de paciente, profissional solicitante e exame solicitado;


Possuir rotina para importar prescrição;



Possuir controle de laudos de Raio X realizados, não realizados e aguardando;



Deverá controlar e emitir laudos de Raio X realizados na unidade de saúde do

município. Para tanto, deve possuir um cadastro de laudos padrões, com possibilidade
de alteração e de inclusão de outros laudos pelo usuário do sistema;


Permitir rotina de armazenamento de imagens de Raio X, anexando-as às

requisições;


Possuir rotina que permita controlar a produção dos agentes sanitários integrado

ao faturamento ambulatorial. Deverá permitir o agendamento e o controle de visitas dos
agentes aos diversos estabelecimentos do município;


Possuir rotina para cadastro dos procedimentos, vinculando o cadastro ao

código da Tabela Unificada, para faturamento;


Possuir um recurso que permita a importação automática das tabelas, dos

estabelecimentos e suas características do SIVISA;


Disponibilizar um módulo para o gerenciamento completo do estoque de bolsas

de sangue, desde o cadastro dessas bolsas até a sua utilização organizando-as pela
sua situação;


Possuir cadastro de controle de doações com informação do doador e situação

da doação;


Possuir cadastro de requisição de bolsas com informação de diagnóstico e

componente;


Possuir cadastro de doador;



Possuir controle de estoque de bolsa;



Disponibilizar um módulo para controle de zoonose, no qual é realizado o

registro da vacinação dos animais, bem como o registro dos exames e do posterior
resultado de diagnose em animais com risco de infecção;
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Possuir rotina de cadastro de animais, tais como: espécie, cor predominante,

dados do proprietário e foto do animal;


O sistema deverá calcular o faturamento das internações e dos procedimentos

ambulatoriais realizados nas Unidades de Saúde controladas pelo SUS. Deverá
também ter integrações com outros sistemas, permitindo atualizações de tabelas
cruciais, como por exemplo, preços de medicamentos do Brasíndice e da ABCFarma,
além de procedimentos realizados através do BPAMAG e/ou do SISAIH;


Permitir o cadastro de procedimentos, de coeficientes, de grupos de

lançamentos, de convênios e de planos de saúde;


Deverá ter rotinas para a exportação e a importação automática dos diversos

tipos de faturamentos e de todas as tabelas que necessitam de atualização periódica,
permitindo gerar, de maneira automática, os faturamentos para o BPAMAG (Boletim de
Produção Ambulatorial), SISRCA (Sistema de Regulação, Controle e Avaliação), para o
SISAIH (Sistema Gerador do Movimento das Unidades Hospitalares), para o padrão
TISS (Troca de Informação em Saúde Suplementar) e ainda para o CIH (Comunicação
de Internação Hospitalar do SUS), que são as internações realizadas por meio de
convênios e particulares de saúde;


Permitir a digitação da produção ambulatorial através de fichas de atendimento;



Efetuar a consistência dos dados informados nas fichas de atendimento,

principalmente em relação aos procedimentos, verificando sua validade em relação à
especialidade, hierarquia da unidade que o realizou, tipo e grupo de procedimento, tipo
de prestador e faixa etária;


Possuir regra de compatibilidade entre procedimento e CID, procedimento e

CBO, procedimento e serviço/classificação;


Utilizar o CID-10;



Registrar o encaminhamento de pacientes para outras unidades e/ou

profissionais e/ou especialidades;


Possibilitar a consulta das fichas de atendimento, requisições de SADT e

exames realizados através de argumentos de pesquisa. Ex: período, unidade,
profissional, especialidade, paciente, etc;
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Permitir registro de APAC e faturamento;



Possibilitar a impressão e a exportação em meio magnético do BPA. No caso de

exportação do BPA permitir também a impressão do relatório de controle de remessa;


Permitir o controle e a emissão de requisição de SADT;



Emitir mapa geral de diagnósticos, possibilitando ao usuário critérios de seleção

dos registros. Critérios: Unidades, CID (Capítulo/Grupo/Categoria/ Subcategoria),
período de atendimento, tipo de notificação (obrigatória, temporária, etc);


Permitir a classificação do relatório por ordem de incidência, bem como o

agrupamento

das

informações

por

faixa

etária

e

CID

(Capítulo/Grupo/Categoria/Subcategoria);


Possibilitar a emissão de fichas de atendimento em branco para uso nas

unidades de saúde;


Permitir a visualização e impressão de gráfico da produção ambulatorial;



Permitir a digitação da produção odontológica através de fichas de atendimento;



Permitir a impressão do relatório de controle de remessa;



Permitir a consulta do odontograma em tela;



Permitir o cadastramento do modelo de atenção e das especialidades

relacionadas;


Permitir o cadastramento dos segmentos territoriais

definidos para o

cadastramento familiar, por Unidade de atendimento;


Permitir o cadastramento das áreas/equipes;



Emitir relatório das famílias e seus membros;



Permitir o controle da localização física dos medicamentos;



Possibilitar a utilização e o gerenciamento de vários almoxarifados dentro de

uma mesma unidade;


Possuir calendário de vacinação parametrizável que servirá de base para o

controle de doses aplicadas aos pacientes nos atendimentos de rotina;


Permitir o cadastro de campanhas de vacinação, realizadas no município;
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Possuir processo de apuração de campanha de vacinação que permita a

emissão de relatórios com o resultado da campanha de vacinação;


Permitir o agendamento de vacinas e o controle de faltosos;



Possuir total integração entre seus módulos permitindo total compartilhamento

das tabelas, evitando assim a duplicidade e a inconsistência das informações;


Permitir a adoção do prontuário único do paciente;



Permitir ao usuário formatar as fichas de atendimento (FA, FAO, SADT) e

exames, de modo que ele possa selecionar os campos e a sua disposição dentro do
documento, bem como o tipo da fonte e inserção de figuras e tabelas;


Possibilitar a identificação dos pacientes em óbito;



Permitir controle de agendamento de viagem, com registro de acompanhante,

onde buscar, destino e registro para faturamento automático do transporte realizado,


Possuir rotina para geração de prontuário físico automaticamente;



Possuir painel de chamada que seja acionado pela recepção, pela triagem ou

pelo consultório;


Possuir chamada pelo nome social do paciente;



Permitir registro de cadastro e acompanhamento de gestantes (SISPRENATAL)

e hipertensos e diabéticos (HIPERDIA);


Possuir regulação de guias de encaminhamentos;



Permitir cadastro de população flutuante;



Permitir unificar cadastro de paciente duplicado;



Possuir regra que informa no cadastramento do paciente uma possível

duplicidade;


Permitir registro de medicamento de uso contínuo por paciente;



Possuir integração com o Sistema E-SUS PEC, como cadastro familiar, cadastro

individual,

atendimento

individual,

atendimento

odontológico,

visita

domiciliar,

atendimento domiciliar, ficha de procedimento individual, procedimentos coletivos,
atividade coletiva, consumo alimentar;
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Possuir rotina de exportação para o ESUS PEC, do cadastro de cidadão,

cadastro territorial;


Emitir relatórios de encaminhamentos efetuados possibilitando ao usuário a

seleção dos registros por período de atendimento;


Emitir relatórios de exames solicitados e realizados permitindo ao usuário a

seleção dos registros por período de atendimento;


Emitir relatórios de procedimentos realizados possibilitando ao usuário a seleção

dos registros por período de atendimento;


Emitir relatório de atendimentos por abrangência, possibilitando ao usuário a

seleção dos registros por município, bairro, logradouro, unidade e período de
atendimento;


Emitir relatório de produção pessoal possibilitando ao usuário a seleção dos

registros por unidade, profissional e período de atendimento;


Emitir relatório de estimativa de repasse com base na produção ambulatorial

apurada dentro de uma competência;


Emitir relatório de acompanhamento antropométrico, com informação de P.A,

glicemia.


Emitir relatório de Curva ABC dos produtos dispensados no módulo Farmácia.



Permitir a importação do arquivo XMLPARAESUS gerado pelo CNES para

manter a sincronização de cadastros entre CNES, ESUS e o Sistema utilizado.

Segurança da informação
Os dados gerados e o banco de dados do sistema informatizado devem ser invioláveis
e são de propriedade exclusiva da Unidade de Pronto Atendimento de Assis sendo a
empresa contratada responsabilizada pelos danos, civil e criminalmente.
O software deverá emitir documentos eletrônicos obrigatoriamente assinados com
um certificado digital válido em nome do profissional, de acordo e nos termos da
resolução N° 1821/2007 do CFM, com Nível de Garantia de Segurança 2 (NGS2).
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MODELO SUGERIDO DE PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018

ABERTURA 04/07/ 2018 ÀS 09h30min

RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO ELETRÔNICO:
CNPJ:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO:
BAIRRO:

CIDADE:

CEP:

ESTADO:

FONE:

FAX:

ITEM QTDE APRES.

VALOR
MENSAL

ESPECIFICAÇÃO

VALOR
ANUAL

Contratação de licença de uso de software por
prazo determinado para a UPA – Unidade de

01

12

MESES

Pronto

Atendimento

de

Assis

-

incluso

instalação, conversão e capacitação, conforme
especificações mínimas constantes no Termo de
Referêcia.

Declaramos total concordância com os termos da minuta de contrato e das condições
da presente licitação.
Declaramos, também, que nos preços ofertados estão inclusos todas as despesas para
com a implantação completa dos softwares, inclusive conversão dos dados atuais e
treinamento dos usuários.
Declaramos ainda, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas
necessárias ao cumprimento do objeto contratual, observando-se que é obrigação da
contratada garantir as alterações legais, corretivas e evolutivas dos softwares, durante
toda a vigência contratual.
Validade Proposta: 60 (sessenta) dias corridos
Dados bancarios para pagamento:
Banco: ____________________
Agência: _________________ Conta corrente n.º ____________ Dígito n.º__________
LOCAL: ____________________, ____ de ________________________de 2018.

Nome/assinatura do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.° do documento de identidade
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ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO
“DECLARAÇÃO”

À
FEMA – Fundação Educacional do Município de Assis
At. – Pregoeiro Oficial
Ref.: Processo n.º 033/2018 - Pregão n.º 015/2018

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no
CNPJ

sob

n.°

......................,

neste

ato

representada

pelo

seu

(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas
da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação.

Por ser verdade assina a presente

..................., ............... de ................................ de 2018.

_________________________
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.° do documento de identidade
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO
TRABALHO
“DECLARAÇÃO”
À
FEMA – Fundação Educacional do Município de Assis
At. – Pregoeiro Oficial
Ref.: Processo n.º 033/2018 - Pregão n.º 015/2018

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no
CNPJ

sob

n.°

......................,

neste

ato

representada

pelo

seu

(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:
DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas
da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere
à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e,
para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Por ser verdade assina a presente.
..................., ............... de ................................ de 2018.
_________________________
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.° do documento de identidade
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ANEXO IV
MINUTA DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO N.º _____/2018
Ref. Processo Licitatório n.º 033/2018 - Pregão Presencial n.º 015/2018

PREÂMBULO
Pelo presente instrumento as partes, de um lado a FEMA – FUNDAÇÃO
EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS, com sede na Avenida ..............................
em Assis, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob n.º 46.179.941/0001-35,
doravante

denominada

CONTRATANTE,

representada

neste

ato

pelo

Sr.

............................................., .............., ................., ...................., residente à Rua
......................................., n° ............., nesta cidade de Assis/SP, portador do RG n.º
............. e do CPF/MF n.º ...................................., e de outro lado a firma
.................................., estabelecida à .................................... n° ............ em ..................,
Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob n.º ............................... e Inscrição
Estadual n.º ........................., doravante denominada CONTRATADA, representada
neste ato pelo Sr. ........................., ........................., portador do RG n.º .......................
e

CPF/MF

n.º

................................

residente

e

domiciliado

na

rua

............................................., n° ..... , na cidade de ................., formalizam entre si o
presente ajuste, que visa a ............, descrita na cláusula primeira deste contrato, em
razão do Processo Licitatório n.º 033/2018 - Pregão Presencial n.º 015/2018, já
homologado e adjudicado, e na conformidade das cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - A CONTRATADA, por força do presente instrumento, se obriga em executar os
serviços de ................................................, na conformidade Termo de Referência e a
proposta da vencedora, que passa a integrar o presente instrumento.
CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO / CONDIÇÕES DE
EXECUÇÃO
2.1 - .... ajustar de acordo com o edital e seus anexos ....
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL
3.1 - Importa o presente contrato no valor global fixo e irreajustável de R$
................................... (.........................), decorrente dos preços constantes da proposta
vencedora.
CLÁUSULA QUARTA - DOS REAJUSTES
4.1 – Se ocorrer prorrogação contratual e o prazo deste contrato superar 12 (doze)
meses, os preços poderão ser reajustados com base na variação do índice IPCA/IBGE
no período.
4.2 – É vedado qualquer reajuste de preços em período anterior a 12 meses, tanto da
assinatura do contrato, quanto da assinatura do termo de prorrogação, se houver.
CLÁUSULA QUINTA - DOS PAGAMENTOS
5.1 - Os pagamentos serão mensais, sendo efetuados no 5º dia após o mês vencido,
vedado qualquer forma de pagamento antecipado.
5.2 - Os documentos fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidos à
Contratada e seu vencimento ocorrerá no mesmo prazo contido do item 5.1 retro,
contado da data de apresentação correta dos documentos fiscais.
5.3 - O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da
Adjudicatária, que deverá indicar o número de sua conta corrente, agência e banco
correspondente, até a fase que antecede a formalização do termo de contrato.
5.4 - Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirão juros
moratórios à razão de 0,5 % (meio por cento) ao mês, calculados "pro rata tempore"
em relação ao atraso verificado.
CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS
6.1 – A vigência do contrato será pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da assinatura
do contrato, podendo o contrato ser prorrogado a critério da Administração nos termos
do art. 57, inciso IV da Lei 8.666/93 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
7.1 - Os serviços serão recebidos:
7.1.1 - provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até
15 (quinze) dias da data da comunicação escrita do contratado;
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7.1.2 – definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o
decurso do prazo de observação ou vistoria, que comprove a adequação do objeto aos
termos contratuais, observado o disposto no artigo 69 da Lei n° 8.666/93.
7.2 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a
indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade
com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
7.3 - Por ocasião da entrega dos serviços, a Adjudicatária deverá colher no
comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro
Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do servidor responsável
pelo recebimento.
CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1 - O crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional
programática

e

da

categoria

econômica

está

assim

demonstrado:

________________________
CLÁUSULA NONA - DA MANUTENÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATADA
9.1 - É obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
10.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA :
10.1.1 - ser a única responsável pelas despesas relativas aos materiais, equipamentos,
mão de obra e encargos, bem como por toda e qualquer despesa que venha a incidir
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de maneira direta ou indireta no objeto do presente contrato.
10.1.2 - assegurar livre acesso à fiscalização da CONTRATANTE a todos os locais de
execução dos serviços.
10.1.3 - acatar prontamente as exigências e observações da fiscalização baseadas nas
especificações, regras de boa técnica e normas em vigor.
10.1.4 - ser a única responsável pela segurança de trabalho de seus operários,
técnicos e de terceiros.
10.1.5 - a CONTRATADA se obriga a apresentar a Nota Fiscal relativa a cada medição,
com os valores discriminados quanto a material aplicado e serviço realizado, conforme
a medição respectiva, sendo devolvido o documento fiscal que não atenda esta
particularidade.
10.1.6 - Cabe ainda a contratada responder por:
10.1.6.1 - todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez
que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o
CONTRATANTE;
10.1.6.2 - todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de
acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em dependência
do CONTRATANTE;
10.1.6.3 - todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção,
conexão ou continência;
10.1.6.4 - encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.
10.1.7 - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos
estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à
Administração do CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato, razão
pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de
solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE.
10.2 - Constitui obrigação da CONTRATANTE:
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10.2.1 - pagar à CONTRATADA o valor devido, nas datas avençadas;
10.2.2 - acompanhar o cumprimento do cronograma de execução dos serviços;
10.2.3 - solicitar o ajuste ou a correção de qualquer falha, defeito ou incorreção nos
observada nos serviços;
10.2.4 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelos técnicos da CONTRATADA
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
11.1 - Sem prejuízo das sanções previstas na cláusula décima primeira deste, o
contrato poderá ser rescindido, desde que demonstrada qualquer das hipóteses
previstas nos artigos 78, 79 e 80 da Lei n.º 8.666/93.
11.2 - A CONTRATADA reconhece os direitos da administração, em caso da rescisão
administrativa prevista no artigo 77 da Lei n.º 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO
12.1 - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará sujeito às sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal n.° 10520/2002,
sem prejuízo das demais cominações legais.
12.1.1 - O procedimento de aplicação da penalidade descritas no item 12.1 é de
competência do Diretor Executivo da Fema, e será iniciado com a intimação da
licitante/adjudicatária/contratada, mediante notificação formal por escrito, encaminhada
via Sedex com Aviso de Recebimento – AR, através do qual será aberto prazo de 05
(cinco) dias úteis para apresentação de defesa prévia, e, a partir do que os autos do
processo permanecerão com vista franqueada ao interessado, observados os
seguintes procedimentos:
12.1.1.1 - transcorrido o prazo do item 12.1.1 sem apresentação de qualquer
documento, ou mantida a penalidade após o julgamento da defesa prévia apresentada,
será aberto o prazo de recursos de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação do ato,
de acordo com o artigo 109, I, “f” da Lei n.° 8.666/93. A intimação do ato para abertura
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do prazo de recursos se dará mediante publicação na Imprensa Oficial, nos termos do
§1° do artigo 109 da Lei n.° 8.666/93, sendo complementarmente enviada notificação
formal por escrito, via Sedex com Aviso de Recebimento – AR;
12.1.1.1.1 - transcorrido o prazo do item 12.1.1.1 sem apresentação de qualquer
documento, ou indeferido o recurso interposto, será mantida a penalidade, ocorrendo a
intimação do ato mediante publicação na Imprensa Oficial, sendo complementarmente
enviada notificação formal por escrito, via Sedex com Aviso de Recebimento – AR;
12.2 - O atraso injustificado na execução dos serviços, sem prejuízo do disposto no
parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei n.º 8.666/93, sujeitará a contratada à multa de
mora, calculada na proporção de 1,00% (um por cento) ao dia, sobre o valor da
obrigação não cumprida, com fundamento no artigo 86 da Lei n.° 8.666/93.
12.2.1 - O procedimento de aplicação da penalidade descrita no item 12.2 é de
competência do Diretor Executivo da Fema, e será iniciado com a intimação da
licitante/adjudicatária/contratada, mediante notificação formal por escrito, encaminhada
via Sedex com Aviso de Recebimento – AR, através do qual será aberto prazo de 05
(cinco) dias úteis para apresentação de defesa prévia, e, a partir do que os autos do
processo permanecerão com vista franqueada ao interessado, observados os
seguintes procedimentos:
12.2.1.1 - transcorrido o prazo do item 12.2.1 sem apresentação de qualquer
documento, ou mantida a penalidade após o julgamento da defesa prévia apresentada,
será aberto o prazo de recursos de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação do ato,
de acordo com o artigo 109, I, “f” da Lei n.° 8.666/93. A intimação do ato para abertura
do prazo de recursos se dará mediante notificação formal por escrito, via Sedex com
Aviso de Recebimento – AR;
12.2.1.1.1 - transcorrido o prazo do item 12.2.1.1 sem apresentação de qualquer
documento, ou indeferido o recurso interposto, será mantida a penalidade, ocorrendo a
intimação do ato mediante envio de notificação formal por escrito, via Sedex com Aviso
de Recebimento – AR;
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO
13.1 - Vinculam-se ao presente termo de contrato e dele são partes integrantes,
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independente de suas transcrições parciais ou totais, o edital da licitação que norteou o
certame, seus anexos, e a proposta vencedora da CONTRATADA, apresentada na
licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS
OMISSOS
14.1 - A execução do presente contrato será regida pela Lei n.° 8.666/93, que servirá
inclusive para o esclarecimento dos casos por ventura omissos neste termo de
contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1 - A contratada, será a única responsável pela qualidade e perfeição técnica dos
serviços a ser executados devendo refazer, à sua total expensa, tudo o que se
apresentar mal executado tecnicamente, ou que não tenha obedecido as boas técnicas
de execução.
15.1.1. O recebimento provisório e/ou definitivo não diminui ou exclui essa
responsabilidade, observado ainda, em caso da não reexecução necessária, a
aplicabilidade das sanções estabelecidas na cláusula décima primeira deste termo de
contrato.
15.2 - Fica reservado o direito à CONTRATANTE, de quando necessário, vistoriar os
aparelhos da CONTRATADA a fim de aferir a capacidade de produção e o estado de
conservação que se encontram.
15.3 - A CONTRATADA declara se sujeitar a todos os regulamentos de higiene e
segurança, a fim de garantir a salubridade e a ordem, não se desobrigando, no entanto,
de cumprir exigências legais que possam ser feitas neste sentido, por órgãos de
administração pública.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
16.1 - Será competente o Foro da Comarca de Assis, Estado de São Paulo, para dirimir
dúvidas oriundas deste Termo de Contrato, com renúncia de qualquer outro por mais
privilegiado seja.
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E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições
estabelecidas neste Termo de Contrato, aceitam a cumprirem fielmente as normas
legais e regulamentares, assinam o presente em 04 (quatro) vias de igual efeito e teor,
na presença de duas testemunhas, abaixo indicadas.

Assis, ................ de ................... de 2018.

AS PARTES:

FEMA – FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS
CONTRATANTE

EMPRESA VENCEDORA
CONTRATADA

Testemunhas:

XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

CPF Nº XXXXXXXXXX

CPF n° XXXXXXXXXXX

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis – SP – 19807-130
Fone/Fax (18) 3302-1055 - www.fema.edu.br

38

Fundação Educacional do Município de Assis
Campus “José Santilli Sobrinho
"EXTRATO DE TERMO CONTRATO N° XXX/2018"
Ref.: Processo n.º 033/2018 – Pregão Presencial n.º 015/2018 - Contratante: FEMA –
Fundação Educacional do Municio de Assis - Contratada: XXXXXXXX – CNPJ/MF n.
XXXXXXXX - Objeto: XXXXXXXXXXX - Valor Mensal: R$ XXXXXX. Valor Anual R$
XXXXXXXX - Prazo: 12 meses - Pagamento: Mensal.

Assis, XXXX de XXXX de 2018.

Eduardo augusto Vella Gonçalves
Diretor Executivo
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNÍCIPIO DE ASSIS, CNPJ/MF
nº 51.501.559/0001-36, com sede na Avenida Getúlio Vargas nº 1.200, Vila Nova
Santana, no Município de Assis, Estado de São Paulo.

CONTRATADA: XXXXXXXXXXX, CNPJ/MF nº XXXXXXXXXXX estabelecida na Rua
XXXXXX, n.º XXXXXX, XXXXXX, no município de XXXXXXXXX, Estado de São Paulo.

CONTRATO Nº XXX/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE POR PRAZO
DETERMINADO PARA A UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE ASSIS.

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos
prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos
e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual
n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos
interessados.
Assis, XX de XXXX de 2018.
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CONTRATANTE:
- Nome e cargo: XXXXXXX – XXXXXX
- E-mail institucional: XXXXXXXXXX
- E-mail pessoal: XXXXXXXXX

NOME
RG nº XXXXXXXXX- XXXX
CPF/MF nº XXXXXXXX

CONTRATADA:
- Nome e cargo: XXXXXXXXX
- E-mail institucional: XXXXXXXXXXX
- E-mail pessoal: XXXXXXXXXXXXXX

NOME
RG nº XXXXXXXX - XXXXX
CPF/MF nº XXXXXXXXXXX
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