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EDITAL

PREEÃÚ ELETIQtÚIªIIEZiZ]l Nº 013923 - CONTRATO

Processo Administrativo n.“ 219431'2022]:
codigo de Identificação CidadES: 2Ú23..ÚIEEÚTÚÚÚÚI .IEIIJIIEIÚI

Torna-se publico. para conhecimento dos interessados. que o Município de Colatina-ES. pessoa iuridica de
direito público interno.. inscrito no CNPJ sob o n'ª É?.lõSJEQFDIJM-Td, com sede na Avenida Angelo Giuoerti.
343. Bairro Esplanada, Colatina - ES, por intermediouda Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e
Inovação, realizará licitação. na modalidade PREGAÚ. na forma ELETRONICA. do tipo menor preço por
lote, 0 Pregão Eletrônico será. realizado pelo Pregoeiro do Municipio de Colatina. designado pela Portaria nº
DDSFÉDZÉ, nos termos da Lei nº IELEEÚ. de 1? de lulho de 2002. Decreto Federal nD “1.024 de 20 de setembro
de 21319, da Lei Complementar nº 123. de 14 de deaembro de 2006 e suas atualiZações. do Decreto n'ª TESE“.
de 23 de janeiro de 2013, aplicando-se subsidiariamente, a Lei nD 8.665, de 21 de gunho de 1393, e as
exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 13fD1F2I123

Horário: [18h39

ENDERE DELETRÓHIEÚÍW. ortaidecom ras ubiicas.com.br.

1 - DD ÚBJETÚ:

1.1 - CI ohieto da presente licitação e a escolha da proposta mais vantagosa para a contratação de empresa
especializada em solução de tecnologia da informação para locação de sistemas de gestão pública,
incluindo migração de base de dados, implantação, suporte técnico e treinamento para o corpo
técnico do Município de Colatina, por meio de cessão de direito de uso por tempo determinado
ilicença), destinados a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação e a
Controladoria Geral Municipal, através da Secretaria Municipal de Elencia, Tecnologia e Inovação.
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 - As especificações e as condições para contratação dos serviços. obieto desta licitação, são as
constantes neste edital e seus HHEXDS.

2 - DA ESTIMATIVA DE QUANTIDADEB:

2.1 - Ds Lotes, as descrições dos itens e os quantitativos estimados obedecerá ao disposto no ANEXO III.

2.2 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração afirmar contratações que deles poderão
advir, facultada a realização de licitação especifica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas
hipóteses previstas na Lei Federal nº. B.Bõõfãí mediante fundamentação. assegurando-se ao beneficiário do
registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

3 - DA DDTACÃD DRCAMENTÁRIA:

3.1 - Dotação Orçamentária: ÚEÚÚÚIÚMZBÚÚIÚZÉÚE - Elemento de despesa: 3BEÚÁÚÚÚÚÚÚ - Ficha“: 93 - Flªt:
IEÚÚÚÚÚDÚÚÚI
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4 - ºº ºnsãº senencmººn E ºnsãºs PARTICIPANTES:

4.1 - O ºrgãº gerenciadºr sera a Secretaria Municipal de Ciência., Tecnºlºgia e Inºvaçãº.

4.2 - Nãº haverá ºrgãº participante nesta licitaçãº-.

5 - DCF EREDENEIAMENTÚ:

5.1 - O fºrnecedºr devera faser º seu cadastramentº iuntº aº site manvpºrtaldecºmpraspublicas.cºm.br.

5.2 - O credenciamentº iuntº aº prºvedºr dº sistema implica a respºnsabilidade da licitante ºu de seu
representante legal e a presunçãº de sua capacidade técnica para realizaçãº das transações inerentes a este
Pregãº.

5.3 - A licitante respºnsabiliza-se exclusiva e fºrmalmente pelas transaçães 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.

5.4 - É de respºnsabilidade dº cadastradº cºnferir a exatidãº dºs seus dadºs cadastrais nº Pºrtal de
Cºmpras Públicas e mantã-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.

5.4.1 - A nãº ºbservância dº dispºstº nº subitem anteriºr pºderá ensejar desclassificaçãº
nº mºmentº da habilitaçãº.

5.5 - A perda da senha ºu a quebra de sigilº deverãº ser cºmunicadas imediatamente aº prºvedºr dº sistema
para imediatº blºqueiº de acessº.

E - DA PARTICIPÁCÃÚ ND PREGÃD:

5.1 - Pºderãº participar deste Pregãº as interessadas cºm ºbjetº cºmpativel aº licitadº e que esteiam
cadastradºs nº sitiº vºªm.pºrtaldecºmprasputilicas.cºm.br.

5.1.1 - Para ter acessº aº sistema eletrºnicº, ºs interessadºs em participar deste Pregãº deverãº dispºr
de chave de identificaçãº e senha pessºal, infºrmandº - se a respeitº dº funciºnamentº e regulamentº
dº sistema.

6.2 - Será cºncedidº tratamentº favºrecidº para as micrºempresas e empresas de peguenº pºrte. para as
sºciedades cººperativas menciºnadas nº artigº 34 da Lei nº 11.488. de EIIIEIT. para º agricultºr familiar. º
prºdutºr rural pessºa fisica e para º micrºempreendedºr individual - MEI, nºs limites previstºs da Lei
Cºmplementar nº 123. de 2006.
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6.3 - Não poderão participar desta licitação os interessados:

6.3.1 - Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos. na forma da legislação
vigente“;

6.3.2 - Que não atendam às condiçães deste Edital e seu(s) anexofs);

6.3..3 - Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou gudicialmente, conforme determina Artigo 1.134 do Código Civil
Brasileiro.“.

6.3.4 - Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 3“ da Lei nD 6.666. de 1633:

6.3.6 - Empresas que se encontram sob o regime falimentar. As empresas em recuperação judicial que
tenham seu plano de recuperação aprovado pelo guizo competente poderão participar do certame;

6.3.6 - Entidades empresariais que esteiam reunidas em consórcio;

6.3? - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - ÚSCIP. atuando nessa condição (Acordão
nº 1616526 lil-TCU-Plenãrio).

6.3.6 - O Prefeito., o 1mafia-Prefeito. os Vereadores. os ocupantes de cargo em comissão ou função de
confiança, as pessoas ligadas a. qualquer deles por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguineo, ate'
o segundo grau.. ou por adoção e os servidores e empregados públicos municipais. não poderão contratar
com o Municipio, subsistindo a proibição ate" seis meses após lindas as respectivas funções. conforme
disposto no art. 23 da lei orgânica do municipio de Colatinaíes.

6.4 - A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição suieitarã a licitante às sanções previstas
em lei e neste Edital.

6.6 - Ao apresentar proposta. fica subentendido que a licitante conhece todas as condiçães estabelecidas no
presente edital, e seus EHEKÚS.

6.6 - Gomo condição para. participação no Pregão, a licitante deverá aceitar em campo próprio do sistema
eletrônico. relativo às seguintes declarações:

6.6.1 - Declaro para os devidos ins legais que conheço todas as regras do edital., bem como todos os
requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento
convocatório.

6.6.2 - Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas.
conforme parágrafos 4ª e 6“ do art. 26 do decreto 16633616.

6.6.3 - Declaro para os devidos fins legais. em cumprimento ao exigido no edital, que ate a presente
data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatorio. ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores

6.6.3r - Declaro para os devidos lins legais., conforme o disposto no inciso V do art. 2? da. Lei 6666. de 21 de
junho de 1333. acrescido pela Lei 3664. de 2? de outubro de 1363. que não emprega menor de
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dezoito anos em trabalho noturno. perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. salvo
na condição de aprendia, a partir dos 14 (quatorze? anos.

6.6.5 - A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar. em
campo próprio do Sistema., que atende aos requisitos do art. 3” da. LC n.."ª' 123313006. para. faser 1ius aos
beneficios previstos nessa, lei..

E.? - A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição suieitarã a licitante às sanções previstas
em lei e neste Edital.

6.8 - Em razão da Lei nº 13309. de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. o representante legal da
empresa participante do pregão eletrônico está ciente e registra sua manifestação livre, informada e inequívoca,
pelo qual concorda, com o tratamento de seus dados pessoais, para finalidade determinada e cumprimento da
legislação quanto a publicidade e transparência. pelo Municipio de Colatina... doravante denominado Controlador.
para que este tome decisões referentes ao tratamento de seus dades pessoais, bem como., para que realize o
tratamento de tais dados. envolvendo operações como as que se referem a coleta. produção. recepção.
classificação. utilização. acesso-, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento,
armazenamento.. eliminação.. avaliação ou controle da informação. modificação, comunicação. transferência.
difusão ou extração.

? - DA APRESENTÁEÃD [hªt PRDPÚSTA E DDS DÚEUMENTÚS DE HABILITÃÇÃD:

Il - A licitante deverá encaminhar proposta. concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos
neste Edital, exclusivamente por meio do sistema. eletrõnico. ate' a data e horário marcados para abertura da
sessão pública, quando então encerrar-se-ã automaticamente a fase de recebimento de propostas e dos
documentos de habilitação.

iª.? - à licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrõnico., o valor global da proposta. %ã
considerados e inclusos todos os tributos. fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do
obieto.

T3 - Iªn licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte devera” declarar, em campo
proprio do Sistema. que atende aos requisitos do art.. 3” da LC n.““ 1232006. para fazer ius aos beneficios
pre'u'istos nessa lei.

?.àl- - A declaração falsa. relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, a conformidade da proposta ou
ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte suieitara a licitante as sanções previstas
neste Edital.

3.5 - As propostas ficarão disponiveis no sistema eletrõnico

TE - Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem pregui'zo das
sanções previstas nesse Edital.

T.? - Ate" a abertura da. sessão pública, a licitante poderá. retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente encaminhados.

7.8 - [) Pregoeiro devera suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a avaliação da
conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do Decreto n.º 103243919, perdurará por mais de
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24 [vinte e quatro:! horas.

133! - Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviara, via chat, mensagens as
licitantes infºrmando a data e a herárie previstas para e inicie da oferta de lances.

TE - vªis prepestas terãe validade de SEI [nc-ventaju dias. centades da data de abertura. da sessâe publica
estabelecida ne preâmbule deste Edital.

?.ªlt] - Decerride e preze de validade das prepestas. sem cenvecaçâe para centrataçâe, licam as licitantes
liberadas des cempremisses assumides. cabende as mesmas prerregarem a validade de suas crepestas.

& - ee ABERTURA DA sessíie PÚBLICA

8.1 - A abertura da sessâe publica deste Pregâe, cenduzida pele Preeeeire, ecerrera na data e na hera indicada
ne preâmbule deste Edital. ne sitie- wvvvv.pertaldecempraspublicas.cemhr.

8.2 - Durante a sessâe pública, a cemunicacãe entre e Pregeeire e as licitantes ecerrerá exclusivamente
mediante tre—ca de mensagens, em campe práprie de sistema eletrônica.

8.3 - Cabe a licitante acompanhar as ºperações no sistema eletrônica durante a sessão pública de
Pregãe, ficando responsavel pela ônus decorrente da perda de negócios diante da inºbservância de
qualquer mensagem emitida pela sistema ou de sua descºnexão.

8.4 - LD Pregeeire verificará as prepestas apresentadas e desclassilicara, metivadamente. aquelas que nâe
esteiam em cenfermidade cem es reauisites estabelecides neste Edital.

8.5 - Semente as licitantes cem prepestas classihcadas participarãe dafase de lances.

8.6 - ªberta a etapa cempetitiva, as licitantes classiicadas pederãe encaminhar lances sucessives,
exclusivamente per meia de sistema eletrônica, sende imediatamente infermadas de herárie e valer
censignades ne registre de cada lance.

É.? - A licitante semente pudera eferecer lance inferier ae últime per ela efertade e registrade ne sistema.

8.8 - Durante e transcurse da sessãe. as licitantes serãe infermadas. em tempe real. de valer de mener lance
registrada., mantende-se em sigile a identihcacãe da efertante.

&& - Em case de empate, prevalecerá e lance receaide e registrada primeira. Sende respeitada es beneficies de
lleuªElªF'ª nes cases de precesse cem ampla cencerrência.

8.10 - Os lances apresentades e levades em censideraçâe para efeite de iulgamente serâe de exclusiva e tetal
respensabilidade da licitante. nãe lhe cabende e direita de pleitear qualquer alteracãe.

3.11 - Durante a fase de lances. e Pregeeire pedera excluir. iustihcadamente. lance cuie valer sega
manifestamente inexequivel.

5.12 - Se ocorrer a descenexãc— dc- Pregeeirc— no decorrer da etapa de lances, e e sistema eletrônica
permanecer acessível às licitantes, es lances continuarão senda recebidas, sem prejuízo das atas
realizadas.
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8.13 - No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 1D [de—21 minutos, a sessão
pública do Pregão será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 [vinte e- quatro) horas após a
comunicação expressa do fato aos participantes no sitio www.pertaidecompraspubiicas.com.br.

9.14 - O intervalo minimo de diferença de valo-res entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários guanto em relação a proposta gue cobrir a melhor oferta. devera ser de R$1Mde21reais.

9.15 - Serei adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO", em que as
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos.. com prorrogaçães.

9.19 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de 11] [dez'i minutos e. após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Últimos dois_minutos do periodo de duração
da sessão pública.

9.1?r - A prorrogação automática da etapa de lances. de que trata o item anterior. será de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogação, inclusive no caso
de lances intermediários.

8.19 - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores. a sessão pública encerrar-se-ã
automatic ame nte.

9 - DD EsEi'iEFÍIIZIlZIl ÁS MIERÚEMPRE SAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

9.1 - Apos a fase de lances, se a proposta mais bem classifcada não tiver sido apresentada por microempresa
ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte gue sega. igual
ou ate' 5% (cinco por cento) superior a proposta mais bem classiiicada. proceder-se-ã da seguinte forma“:

9.1.1 - A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classihcada poderã. no prazo de 5
[cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema., apresentar uma. última. oferta.
o-izrigatoriamente inferior a propo-sta do primeiro colocado. situação em gue, atendidas as exigências
habilitatdrias e observado o valor estimado para a contratação. será adiudicado em seu favor o ohieto
deste Pregão;

9.1.2 - Caso a licitante tenha utiliZado a prerrogativa de efetuar oferta de desempate, ou receber
guaisguer outros beneficios da Lei Complementar ojº 12329116. sera verihcado pelos meios legais.
relativas ao último exercicio e ao exercicio corrente. caso a empresa tenha extrapolado faturamento
máximo permitido., conforme art. 3“ da mencionada Lei Complementar.

9.1.3 - Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classilicada. na
forma da condição anterior. o sistema. de forma automática. convocará as licitantes remanescentes que
porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição. na ordem classiiicatoria, para o exercicio
do mesmo direito;

9.1.4 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pegueno
porte gue se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição. o sistema fará um sorteio eletronico,
delinindo e convocando automaticamente a. vencedora para o encaminhamento da oferta linal do
desempate“:

9.1 .5 - A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco? minutos. controlados pelo
Sistema, decairã do direito previsto nos artigos 4312 4.5 da Lei Complementar n.IJ 12352096; 29. Na
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hipotese de não contratação nos termos previstos nesta Seção. o procedimento licitatório prossegue
com as demais licitantes.

1D - oa nesocmção

10.1 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública. o Pregoeiro deverá encaminhar. pelo sistema
eletrônico.. contraproposta a licitante gue tenha apresentado o melhor preço. para que seja obtida melhor
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste edital.

10.2 - A negociação será realizada por meio do sistema., podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

“3.3 - O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que. no prazo de Úãtduas]: horas. envie a proposta
adequada ao ultimo lance ofertado apos a negociação realizada. acompanhada. se for o caso. dos documentos
complementares. quando necessários a confirmação dagueles exigidos neste Edital e gs apresentados..

1Ú.3.1 - O prazo podera ser prorrogado. a critério do Pregoeiro. desde que solicitado por escrito. antes
de lindo o prazo estabelecido.

10.4 - Apos a negociação do preço., o Pregoeiro iniciará a fase de aceitabilidade e iulgamento da proposta.

11 - DA ACEITABILIDÁDE DA PRDPÚSTA

11.1 - A licitante melhor ciassificada, deverá enviar proposta de preço readequada ao último lance,
em campo próprio do sistema eletrônico dentro do prazo estipulado durante a sessão pública.

11.2 - O Pregoeiro examinará a proposta mais hem classilicada quanto a compatibilidade do preço ofertado
com o valo-r estimado e a compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do obgeto.

11.3 - CI Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Prefeitura
Municipal de Colatina ou. ainda. de pessoas fisicas ou Éuridicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

11.4 - Não se considerará gualguer oferta de vantagem não prevista neste Edital. inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido.

11.5 - Não se admitirã proposta que apresente valores simbólicos. irrisorios ou de valor zero. incompatíveis com
os preços de mercado.. exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para
os quais ela renuncie a parcela ou atotalidade de remuneração.

11.5 - Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços
manifestamente inexeguiveis.

li.? - Gs criterios de aceitabilidade são cumulativos. verificando-se tanto o valor global quanto os valores
unitários estimativos da contratação.

11.8 - Considerar-se-ã inexeguivel a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio de
documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do
objeto deste Pregão.
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11.3 - Sera desclassilicada a prepesta que nae cerrigir eu nae Éustificar eventuais falhas assentadas pele
lªreqeeire.

11,10 - A licitante que abandonar c- certame-, deixando de enviar a documentação indicada neste
Edital, será desclassificada e sujeitar-sea as sanções previstas neste instrumente convocatório e a lei.

11.11 - Se a prepesta nae fer aceitável.. eu se a licitante nae atender as exigências de habilitaçâe e Pregeeire
examinará a pre-pesta subsequente e assim sucessivamente.. na erdem de classihcaçãe. ate' a selecâe da
prepesta que melher atenda a este Edital.

11.12 - Censtatade e atendimente as exigências liz—tadas neste Edital, a licitante sera declaradavencedera.

12 - DA GARANTIA E [IA ASSISTENCIA TECNICA

12.1 - Os criteries referentes a garantia e assistencia tecnica estãe preuistes ne terme de referencia -Anexel
deste edital.

13 - DA PRCWA DE CONCEITO

13.1 - As infermaçães quente a ferma e cendiçdes da preve. de cenceite, encentram-se especificades neterme
de referência - Anexe I deste edital.

14 - DA HABILITAÇAÚ

14.1 - A habilitaçâe das licitantes sera *.ieriticada pele pregeeire e equipe de apeie, ebsenrande es decumentes
especilicades neste Edital.

14.2 - Os decumentes de habilitaçãe deverãe ser encaminhades. cencemitantemente cem a prepesta.
exclusivamente per meie de sistema eletrônice. ate' a data e herarie marcades para a abertura da sessãe
pública.

14.2..1 - Havende a necessidade de envie de decumentes de habilitaçãe cemplementares, necessa'ries a
cenlirmacâe daqueles exigides neste Edital e gs apresentades., a licitante sera cenªrecada a encaminha-
les, em fermate digital. ªria sistema, ne praze de 24 (vinte e quatre') heras, seb pena de inabilitaçãe.

14.22 - Semente haverá a necessidade de cempreªraçâ'e de preenchimente de requisites mediante
apresentaçãe des decumentes eriginais nae-digitais quande heuver duvida em relacãe a integridade de
decumente digital.

14.2.3 - Mãe serãe aceites decumentes de habilitaçãe cem indicaçâe de CNPJ./”CPF diferentes., salve
aqueles legalmente permitides.
14.24 - Se a licitante se cadastrar ceme matriz.. tedes es decumentes deverâe estar em neme da matriZ.
e se a licitante se cadastrar ceme lilial, tedes es decumentes deverâe estar em neme da lilial, excete
aqueles decumentes que.. pela prdpria natureza. cemprevadamente. ferem emitides semente em neme da
matriz..

142.5 - Serãe aceites registres de CNPJ de licitante matriZ e lilial cem diferenças de numeres de
decumentes pertinentes ae CND e ae CRFEFGTS. quande fer cempreeada a centralizaçãe de
recelhimente dessas centrihuicões.
142.6 -Tamhe'm pederâe ser censultades es sities enciais emisseres de certidões.

Avenida Angelo Giuberti, 343 - Bairro Esplanada - Colatina - ES Cep.: 29.702-902 8



'E??? É PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

&

:. ! PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

15.3 - RELATIVA HABILITAEAÚ JURIDICA

15.3.1 - Empresário Individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta.
Comercial da, respectiva sede“;

15.32 - 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;

153,3 - Inscrição no Registre Público de Empresas Mercantis onde opera., com avertiação no Registro onde
tem sede a matriz. no caso de ser o participante sucursal, Hlial ou agência:

15.331 - Sociedade Simples“: inscrição de ato constitutivo no Registro Ciial das Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de prova. da indicação dos seus administradores;

15.3.5 - Micro-empreendedor Individual - I'lel: Certilícado da Condição de Microempreendeder Individual - CCMEI,
na forma da Resolução EGSIM nº 152009, cuga aceitação licara' condicionada ã verilicaçãe da autenticidade no
sitio mvaortaldoempreendedor.gev..br:

15.3.6 - Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorização para
funcionamento, conforme determina Artigo 1.133r do Gddigo Civ” EI-rasileiro;

15.3? - Sociedade Cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que e
aprovou, devidamente arguivada na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civ" das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, bem como e registro de que trata o art. lil? da Lei no E..?Sfiflªh: Inscrição no Registro
Publico de Empresas Mercantis ende opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de
ser o participante sucursal, filial ou agência.

153,8 - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.:

15.4 - RELATIVÚS A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a'; Inscrição no DIPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.;

EJ) Prova de regularidade de Tributos Federais e [liinda Ativa da União - Certidão Conjunta PGFN e
RFB;

c'j; Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual sede da Licitante;

d) Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal da. Sede da Licitante;

e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS“;
fj Prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas);

154.1 - Caso a licitante sega considerado isento dos tributos federais, estaduais ou municipais relacionados
ao ebiete licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração das respectivas Fazendas do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma. da lei;
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154.2 - Caso a licitante detentora. do menor preço sega microempresa. empresa. de pequeno porte. ou
sociedade cooperativa enquadrada no artigo Ed da. Lei nº ileªl-EB. de Elillli'deverã apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal. mesmo que esta apresente alguma
restrição, sob pena de inabilitação;

154.3 - Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte. havendo alguma restrição na
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista.. será assegurado o prazo de 5 [cinco) dias uteis. podendo ser
prorrogado por igual periodo. para a regularização da documentação. a realização do pagamento ou
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.

154.3.1 - O prazo para regularização fiscal e trabalhista, sera contado a partir da, divulgação do
resultado da fase de habilitação.

154.32 - ,ª. prorrogação do prazo previsto poderá ser concedida. a critério da administração pública.
quando requerida pela licitante. mediante apresentação de jiustilicativa.

154.33 - A não regularização da documentação.. no prazo previsto na condição anterior, implicarã
decadência do direito ã contratação.. sem preiuizo das sanções previstas neste Edital, e facultarã ao Pregoeiro
convocar as licitantes remanescentes. na ordem de classificação.

15.5 - RELATIVOS Á QUALIFICAEÃÚ ECDNÓMICD-FINANCEIRÃ

155.1 - Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa Éurldica ou se for o caso.
certidão da instância Jiudicial competente atestando a capacidade economico-financeira da empresa em
recuperação gudicial. emvigência;

15.5 - RELATIvos à. ouauncacão TÉcmca

155.1 - Comprovação de que a licitante forneceuf'fornece com boa. gualidade. dentro dos prazos estabelecidos e
sem qualquer restrição. os sistemas indicados neste instrumento. por meio da apresentação de Atestado de
Capacidade Te'cnica emitido por pessoa Éuridica de direito público., que comprove aptidão da proponente,
devidamente acompanhado do Contrato de prestação de serviços gue originou o respectivo atestado.

15.5.1.1 - Ú atestado deverá ser apresentar em nome da licitante. com indicação de seu CNPJ.. e fazer
constar. impreterivelmente, a identificação do Contratante, as especificações dos serviços prestados e os
prazos para realização. consignando gue foram plenamente cumpridos:

155.12 - O Atestado de Capacidade Tecnica. deverei ser emitido em papel timbrado da pessoa ÉUFÍEIlCEt
emitente. constando endereço. CNPJ. endereço eletrõnico, e identificação do nome e cargo do
signatário“:

15.15.13 - A licitante poderá apresentar mais de um atestado para atender as exigências acima
elencadas acima“:

156.14 - Ots]: atestado(s]| deverão contemplar de forma clara o(s) sistemasfst fornecidos. bem como
todo o processo de implantação. incluindo a migração de dados. se houver.

lã.? - rªts licitantes gue não atenderem as exigências de habilitação. quando permitido por lei.. deverão
apresentar documentos que supram tais exigências, como o caso da lei 123EEÚÚB e casos da lei B.BõõfElE.
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15.8 - Realizada a habilitação, serã verificado eventual descumprimento das vedações legais, mediante consulta
ao: Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade ªdministrativa, mantido pelo ConselhoNacional de Justiça - CNJ, no endereço eletrônico
ãhttp:£."vawv.cnã.gus.brfimprobidade_admfconsultar_requerido..php:=— . Cadastro Nacional das Empresas
lnidoneas e Suspensas - GEIS. no endereço eletrônico www.portaldatransparenciagovbrfceis e |Zlonsulta
Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da União tããhttps:E.."certidoes-apf.apbs.tcu.oov..br.l==-==l..

15.9 - As consultas previstas na condição anterior realizar-se-ão em nome da sociedade empresãria licitante e
também de eventual matriz ou Hlial e de seu sócio maioritário.

15.1'3 - As licitantes deverão disponibilizar. quando solicitadas. todas as informações necessárias a.
comprovação da legitimidade dos atestados de capacidade técnica apresentados. por meio de cópia. do
instrumento que deu suporte a contratação.. endereço atual da contratante e local em que foram prestados os
serviços. dentre outros documentos.

15.11 - Ú Pregoeiro poderã consultar sitios oiciais de órgãos e entidades emissores de certidões. para verificar
as condições de habilitação das licitantes.

15.12 - Documentos complementares. quando necessários a conirmação daqueles exigidos no Edital e ia
apresentados ate' a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. deverão. mediante
solicitação do Pregoeiro. ser enviados juntamente ã proposta. adequada ao ultimo lance.

15.13 - Os documentos remetidos ao sistema do portal de compras públicas poderão ser solicitados em original
ou por copia autenticada a cgualouer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.

15.14 - Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados ao setor de
Licitação da Prefeitura Municipal de Colatina, av. Angelo Giuberti, 343. bairro Esplanada.

15.15 - Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhado-s deverão estar em nome da licitante, com
indicação do número de inscrição no CNPJ.

15.16 - Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução
para lingua. portuguesa. efetuada por tradutor iuramentado, e também devidamente consularizados ou
registrados no cartório de ti'tulos e documentos..

15.1? - Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em lingua portuguesa., também deverão ser
apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos.

15.18 - Em se tratando de lilial, os documentos de habilitação jiuridica e regularidade liscal deverão estar em
nome da lilial, exceto aqueles que. pela propria natureZa, são emitidos somente em nome da matriz.

15 - DDS REEURSÚS:

15.1 - Declarada a vencedora. o Pregoeiro abrira praZo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer licitante
poderá. de forma imediata e motivada. em campo próprio do sistema. manifestar sua intenção de recurso.

16.2 - A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto a
licitante vencedora.
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16.3 - Ct Pregoeiro examinará. a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente. regeitando-a, em campo
próprio do sistema..

16.4 - A licitante cgue tiver sua intenção de recurso aceita devera' registrar as razões do recurso. em campo
próprio do sistema. no prazo de 3 (três,) dias. ficando as demais licitantes. desde logo. intimadas a apresentar
contrarrazães, também via sistema. em igual prazo. que começará a correr do término do prazo da recorrente..

16.5 - 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.

16.5.1 - Nesse momento o Pregoeiro não adentrara no mérito recursal. mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.

16.52 - lºt falta de manifestação motivada do licitante quanto á intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.

16.5 - Para efeito do disposto no ª 5“ do artigo 1119 da Lei n.IJ SEEB-“1333. tica a vista os autos franqueados aos
interessados. no setor de licitação. endereço supramencionado, na PREFEITURA l'uªlLll'ªllClFã-ªt DE GDLATINA.

115.3f - CI acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

Ir - [IA REABERTURA os sessão PÚBLICA:

131 - A sessão pública poderá ser reaberta:

111.1 - Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação- de atos anteriores à realiaação da
sessão pública precedente ou em que seja anulada a propria sessão pública., situação em que serão-
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
111.2 - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando a licitante declarada
vencedora não assinar o contrato. não retirar o instrumento equivalente ou não compror-Iªar a regularieação
fiscal e trabalhista. nos termos do art. 43. ê1'ª' da LC nº 1231121305. Nessas hipoteses. serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

132 - Todos as licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

133 - Iª. convocação se dará por meio do sistema eletrônico [chatª. e-mail., ou, ainda, de acordo com afase do
procedimento licitato'rio.

1741 - rªt convocação feita por e-mail dar-se-ã de acordo com os dados contidos no portal de compras públicas.
sendo responsabilidade da licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

Is - os Adduoicscão E HomoLosacão:

15.1 - O obgeto da licitação será adãudicado a licitante declarada vencedora. por ato do Pregoeiro. caso não haga
interposição de recurso, ou pela autoridade competente: apos a regular decisão dos recursos apresentado-s.

18.25 - Apos a fase recursal. constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
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homologarã o procedimento licitatório.

19 - DO PREÇO:

19.1 - Ds preços a. serem contratados serão lisos e irrealiustãveis pelo prazo de 12 (dozei meses, contados a
partir da assinatura do contrato.

13.2 - A partir do décimo terceiro mês, na hipotese legal do aiuste ser prorrogado-, os preços poderão ser
reaiustados visando garantir o equilibrio econômico financeiro do contrato. utilizando-se como base o IGP-lvl
[Indice Geral de Preços - lvlercadoi

ZE) - DD INSTRUMENTD EDNTRATUAL

EEM - Homologado o resultado da licitação, terá o adiudicatário o prazo de Elf- (cinco) dias úteis,
contados a partir da data subsequente de sua convocação, para assinar o respectivo instrumento
contratual, cujo prazo de validade encontra-se nele fixado, sob pena de decair do direito a
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

20.2 - Alternativamente a convocação para comparecer perante o orgão ou entidade para a assinatura do
respectivo instrumento contratual. a Administração podera encaminhei-Ia para assinatura., mediante
correspondencia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seia assinada e devolvida.
no prazo de US (cinco]n dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

ZEIS - D prazo estabelecido no subitem anterior podera. ser prorrogado uma unica vez, por igual periodo, guando
solicitado pelatsi licitanteisivencedoracs'). durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

20.4 - Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no
edital. gue deverão ser mantidas pelo licitante durante avigeªncia do contrato ou da ata. de registro de preços.

20.5 - Na hipotese de ovencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital
ou se recusar a assinar o contrato-, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação,
para, apos a comprovação dos requisitos para habilitação. analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negociação, assinar o contrato, sem preiuizo da aplicação das sanções de que trata
o art. 49 do decreto 113.024.

21 - DD! REEEBIMENTD. AEEITACAD E PAGAMENTÚ DD OBJETO:

21.1 - Os critérios de recebimento. aceitação do obieto e a forma de pagamento estão previstos no Termo de
Referência - Anexo I deste editai.

22 - DAS DBRIGAÇDES DA EDNTRATANTE E DA CONTRATADA E DA FISCALIZAÇAÚ:

22.1 - Quanto as obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA e a forma de acompanhamento e
liscalização são as estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I deste edital.

23 - DAS PENALIDADES E SANEDES:

23.1 - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666. de 1993 e da Lei nº 10.521], de 2002, a
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Contratada que:

a) lnexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação:

b) Enseiar o retardamento da execução do obieto:

c) Fraudar na execução do contrato“:

d) Comportar-se de modo inidõneo;

e) Cometer fraude fiscal;

f) Não mantiver a proposta.

21.2 - A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima Iicara sujieita. sem
preguizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanções:

232.1 - Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem preguizos siqnilicativos para
o Contratante:

23.22 - Por atraso injiustiticado na conclusão dafase de implantação (qualquer Hancionalidadefrequisito) em até
3D (trinta) dias consecutivos: 0,1% (um décimo por cento-_) ao dia sobre o valor global da fase de implantação do
sistema atingido;

232.3 - Por atraso iniustilicado na conclusão da fase de implantação superior a 30 (trinta) dias consecutivos:
20% (vinte por cento) sobre o valor global da fase de implantação por sistema atingido:

23:24 - Por desistência da proposta.. apos a fase de habilitação.. sem motivo )usto decorrente de fato
superveniente e aceito pela ªdministração: 15% (quinze por cento) sobre ovalor global do Contratofda proposta;

23.25 - Por recusa do adiudicatãrio em assinar o contrato, depois de decorrido o prazo de IE|3 (três) dias
consecutivos contados da data da convocação, efou recebimento da ªutorização de Serviço: 20% (vinte por
cento) sobre o valor global do Contratofda proposta:

232.5 - Por atraso ingustiõcado na execução do contrato. superior a 3D (trinta) dias consecutivos: 15% (quinze
por cento) sobre o valor global do contratoj'da proposta e. a critério da Administração Municipal.. consequente
rescisão contratual e cancelamento da Ordem de Serviço;

23.2? - Por inexecução parcial ingustificada do contrato: %% (vinte por cento) sobre o valor da parcela não
executada:

232.8 - Por inexecução total ingustiõcada do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato e. a
critério da Administração Municipal.. consequente rescisão contratual e cancelamento da ªutorização de
Seniços—ª'lxlota de Empenho:

23:23 - Nos casos de reincidência de erros sobre os quais ge foram solicitadas correções via chamados
tecnicos. quando a reincidência ocorrer pela 3ª (terceira) vez. multa de 5% (cinco por cento) sobre a fatura
mensal relativa ao sistema da ocorrência;

232.10 - Nos casos de reincidência de erros sobre os quais Jiai foram solicitadas correções via chamados
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têcnices. quande a reincidência ecerrer mais de 3 (três; vezes e ate' 5 (cinceê veses. multa. de 10% (dez per
centeâ sehre a fatura mensal relativa ae sistema. da ecerrência;

232.11 - Nes cases de reincidência de erres sepre es quais ia teram selicitadas cerreções via chamades
têcnices. quande a reincidência ecerrer mais de 5 (cince) vezes. multa de 20% (vinte per centejl sei:-re afatura
mensal relativa ae sistema da ecerrência:

232.12 - Nes cases de apresentaçêe de erres que impeçam eu gerem atrase ne envie das prestações de
centas ae TCEIES eu eutres õrgães de centrele: 10% [dez per cente) sebre a fatura tetal mensal de centrate.

232.13 - Multa de 30 % (trinta per cente) sehre e valer de titule. em case de preteste indevide;

232.14 - Suspensãe de licitar e impedimente de centratar cem e õrgâe. entidade eu unidade administrativa pela
qual a Administraçãe Pública epera e atua cencretamente. pele praze de ate' (12 tdeis] anes:

232.15 - Impedimente de licitar e centratar cem a Llniê'e cem e censequente descredenciamente ne SICAF pele
praze de ate' EIS (cince) anes:

232.16 - Declaraçêe de inideneidade para licitar eu centratar cem a Administraçâe Publica. enquante
perdurarem es metives determinantes da puniçãe eu atê que seis premevida a reabilitaçâe perante a prõ-pria
auteridade que apliceu a penalidade. que sera cencedida sempre que a Centratada ressarcir ae Centratante
peles preguiZes causades;

23.3 - Tambem õcam sujeitas às penalidades de art. E?. III e IV da. Lei nº 8.665. de 1333. as empresas e es
prelissienais que“:

233.1 - Tenham sefride cendenaçêe delinitiva per praticar, per meie deleses., fraude liscal ne recelhimente de
quaisquer tributes:

23.32 - Tenham praticade ates ilicites visande a frustrar es epgetives da licitaçêe;

23.3.3 - Demenstrem nâe pessuir ideneidade para centratar cem a Administraçêe em virtude de ates ilicites
praticades .

23.4 - A aplicaçâe de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em precesse administrative que
assegurará e centraditõrie e a. ampla defesa a Centratada., ehservande-se e precedimente previste na Lei n'ª
8.365, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 33831, de 1999.

23.5 - A auteridade cempetente, na aplicaçõe das sanções, levará em censideraçêe a gravidade da cenduta de
infrater. e caráter educative da pena. bem ceme e dane causade a Administraçêe, ehservade e principie da,
prepercienalidade..

23.6 - às penalidades serâe ebrigateriamente registradas ne SICAF - ELETRÚNIÇÚ.

233 - Se heuver.. utiliaaçâe de bens na execuçãe de serviçes. cemprevadamente. falsiõcades efeu de erigem
ilícita, e fate serê eliciade ae Ministerie Públice, para premeçêe de açãe penal pública, nes termes de artige
lili]. da Lei nº 856633. sem preguize da aplicaçâe das penalidades cabíveis.

24 - DDS ESCLÃREEIMENTÚS E DA IMPUGNAÇÃÚ ACI EDITAL
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254.1 - Pate 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, gualguer pessoa. fisica ou
gurldica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada em campo próprio do
sistema eletrônico do portal de compras públicas.

24.2 - D Pregoeiro.. auxiliado pelo setor tecnico competente.. decidirá sobre a impugnação no prazo de 2 (dois;
dias uteis, contado da data de recebimento da impugnação.

24.3 - Acolhida a impugnação contra este Edital. será designada nova data para a realização do certame.
exceto quando. inguestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

24.4 - Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro ate' 3 [três) dias úteis antes da data
Exada para abertura da sessão pública. em campo próprio do sistema eletrônico do portal de compras públicas..

24.5 - O Pregoeiro. auxiliado pelo setor tecnico competente.. responderá os pedidos de esclarecimentos no
prazo de 2. [dois) dias uteis, contado da data de recebimento do pedido.

24.5 vilas impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

Ed.? - A concessão de efeito suspensivo ã impugnação e" medida excepcional e deverá, ser motivada pela
pregoeira. nos autos do processo de licitação..

24.8 - As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos
autos do processo licitatorio e estarão disponiveis para consulta por gualguer interessado.

25 - DAS DISPOSIEÚES GERAIS

25.1 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame
na data marcada.. a sessão será remarcada e comunicada no sistema. pelo Pregoeiro.

25.2 - Todas as referências de tempo no Edital. no aviso e durante a sessão pública observarão- o horário de
Brasilia - DF.

25.3 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito a contratação.

254- - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da. disputa
entre os interessados., desde gue não comprometam o interesse da Administração, o principio da. isonomia, a
finalidade e a segurança da contratação.

25.5 - As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
ªdministração não será, em nenhum caso. responsável por esses custos, independentemente da condução ou
do resultado do processo licitatório.

25.6 - Ú desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da licitante. desde
que seja possivel o aproveitamento do ato. observados os principios da isonomia e do interesse público.

25? - FI autoridade superior compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
gualguer pessoa, e revogar o certame por considerá-Io inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente.
mediante ato escrito e fundamentado.
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25.8 - A anulação do Pregão induz a do contrato..

25.9 - As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório.
ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no
cumprimento do contrato.

25.10 - É facultado ao Pregoeiro ou a 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.

25.11 - No jiulgamento 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 Euridica, mediante despacho
liindamentado. registrado em ata. e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para. lins de
classificação e habilitação.

25.12 - Ao apresentar proposta, fica subentendido que a licitante conhece todos as condições
estabelecidas no presente edital, e seus anexos.

25.13 - Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de codificação disponibilizada
pela ICP-Brasil. nos termos da I'uªIEEEIIEIEl Provisória n.“" EEUU-2. de 24 de agosto de QUEM. serão recebidos e
presumidos verdadeiros em relação aos signatários. dispensando-se o envio de documentos originais e cópias
autenticadas em papel.

25.14 - Em caso de divergência entre disposiçoes deste Edital e de seus anexos ou demais peças gue
compõem o processo. prevalecerá as deste Edital.

25.15 - Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da
PREFEITURA lu'lUNICIPAL DE COLATINA. sem preguizo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.“ 10.52ÚEZÚÚZ.

25.16 - O Edital está disponibilizado., na integra, no endereço eletrônico
liftíoerzíªimw. portaldecomprsspoblicas. com. br e ."rffpe.ªaíªjoeinel. coi'sfi'na. es. gost for;-ªf

25.1? - As informações complementares inerentes a este Pregão deverão ser solicitadas anteriormente a data
fixada para a abertura da sessão pública, via internet., atraii'e's do endereço eletrônico
licitacoes.colatinaªgmailcom. ou através do telefone (2?) 31773555. em dias Úteis. no horário de Úíh às
15h.

25.18 - Fazem parte do presente edital integrando-o de forma plena, independentemente de transcrição:
25.131 - Anexo I - Termo de Referencia;
25.182 - Anexo II - Proposta de Preço;
25.133 wªneao ||| - Planilha Úrçamentãria;
25.18.41 - Anexo IV - Minuta de Contrato;

Colatina - ES. 02 de ianeiro de 2023.

Rodrigo Brumatti Serafini
Respondendo pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação
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ANEXO I

1 - ÚEJETD:

1.1 - 0 presente Termo e decarrrertte Integrante de prºcesse detiagrada para trtstarrraçãa de
preeedimerrte Etcttatarte este eblteta e a centrataçãe de empresa especializada em
solução de tecnologia da informação para locação de sistemas de gestão pública,
incluindo migração de base de dades, implantação, suporte tecnica e treinamento
para e carpe tecnica de Município de Colatina, por meia de cessão de direito de use
por tempo determinada (licençal, destinadas a Secretaria Municipal de Saúde,
Secretaria Municipal de Educação e a Controladoria Geral Municipal, através da
Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.

1.1.1 - 0 ebtete desta eerrtrataçãe eempreerrde as seguintes sistemas:
a) Gestão edueaeiertat;
EJ) Gestae de Saúde;
I:) Centreie Interna.

1.1.2 - A estimativas de usuários que etetrrrarrrente Lrttirzarae as sistemas, se erreerrtram
detathadas rra tabeta abates:

tem Sistemas Qaarttrtatttre de usrrartes
01 Gestae educacterrat 1500
02 Gestão de Saúde 20
03 Contrate Interrre 10

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

2.1 - O Matr'reípre de Getatrrra, segunda e Institute Brasiterra de Geegratría e Estatística - IBGE,
passat 13081210 Iczrrr2 de extensas terrrtertat e uma premiação estimada em 2021 de 123r mit
habitantes, que rrtrttzartr des sewtçes púbtrces essenerars, garantisse eenstitrreierratrtrertte a
quatqrrer cidadãs.
Ú Feder Executive Maarerpat busca prestar as serviços púbttees rea area da saúde e
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educacae cem quatidade per meie de acties inevaderas, da vaieriaacãe, de respeite aes
servideres e de cumprimenta das exigências iegais.
A necessidade das mecanismes de nscaiizacae interna nes mnnicípies tem se revetade,
cada vez mais, em dispesitive de grande impertancia dentre des arranies de gestae
gevernamentai.
É mister eperacienatisar e centreiar de tema enciente tecle e precesse de gestae das
Secretarias Municipais de Saúde e de Educacao, bem cerne da Centreiaderia Gerai de
Municípie de Ceiatina, atraves da centratacae de sistemas de infermacãe, ene eferecerãe
recurrses tecneiegices para faciiitar e cumprimenta de seas metas e ehrigacifies iegais
perante es munícipes e es ergaes de centreie, per meie de acees e precedimentes dire
racienaiizam a terma de administrar as demandas e deste mede, garantem e centreie
integrat deteda a base de infermacae
Pertante, busca-se garantir a giraiidade nas areas de saúde e edecacãe impiementande
services de referencia, vaierizande e respeitande es servideres ne aspecte pretissienai e
humana, garantide a equidade ne aiendimente cem eticiencia as anidades de saúde e de
ensina ceme em tedes es seteres das Secretarias Municipais de Saúde e de Edecacae;
fertaiecer a apiicacae de centreie interna, ampiiande seas atividades de anditeria,
iiscatizacãe e transparência e atendende as exigências de Tribunai de (lentas de Estade de
Espirite Santa.
A centindidade na Litiiizacae des sistemas infermatizades na area de gestae de saúde,
edncacãe, centreie interna sera um importante eiemente para a meineria des precesses
internas e para a etimizacae das atividades a serem desenvetvidas petas areas atins, per
censegeinte, assegurará e cumprimenta des eiaietives e metas estabeiecides per cada
secretariafseter.
A adecae de sistemas infermatizades de gestãe e ama necessidade na reaiidade
centemperanea e vem sende adetada nes mais diverses segmentos de peder pribtica seia
ne iegisiative, ne executive en ne indicia'rie e em tedas as esferas de geveme, ceme farma de
aetemacãe, meineria de precesses, redncãe de tempe e etimizacae de recnrses materiais e
nemanes, e se ternaram ferramentas imprescindíveis para e aicance da efetividade seciai
nas ações gevemamentais, em especiai, nes seteres da saúde e edncacãe.
0 use de sistemas de gestae e essenciai para garantir e adeqnade centreie e a maier
fidedignidade das infermacties, prevende agiiidade e eficiência na esecncãe das atividades
gerenciais, aiem de prepercienar a impiantacae de meineres práticas em precesses críticas
reiacienades a atividade finai das unidades.
rªr Setacae de Tecneiegia da Intermacae prepercienara capacidade ampiiada na gestae des
services em sairde e edncacâe, bem ceme da Centreiaderia, incininde ainda, a prestacãe de
services de manirtencãe cerretiva e eveietiva, stiperte tecnica e treinamente des servideres.
Nes dias atuais, e ditícii visirimhrar aignma acae desenveivida peia administracae Pirbiica
erre nae dependa direta en indiretamente da Tecneiegia da Intermacae, ceia etiiidade
reveste-se cada ves mais de grande reievância.
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A tecnºiºgia da infºrmaçãº e uma terramenta de apºiº para estruturaçãº, padrºnizaçãº e
tºrmatizaçãº de prºcessºs internºs prºpiciandº recursºs para aumentº de prºdutividade
das. atividades errrºividas nº apºiº, detiniçãº e impiementaçãº de pºiíticas pubiicas,
cºntribuindº assim para meinºria da quatidade dºs serviçºs prestadºs.
Faz-se necessaria cºntextuaiizar a necessidade da cºntrataçãº de sºiuçãº de tecnºiºgia da
infºrmaçãº em funçãº dº reduzidº cºntingente de pessºai napiiitadº (recursºs
especiaiísticºs da area) nº desenvºiifimentº e manutençãº de rºtinas intºrmatizadas que
sustentem ºtimizadamente tais. funçºes iuntº aº pupiicº afim, de fºrma a permitir sustentar,
manter e evºiuir, em termºs técnicºs e tecnºiºgicºs tais sistemas.
Para acºmpanhar a evºiuçãº tecnºiºgica em que vivemºs, e cºnsiderandº a fatia de pessºai
e a crescente necessidade de ceieridade na anaiise dºs prºcessºs, º imestimentº em
sistemas se tºrna inevitavet, nãº sº para º atendimentº aº pubiicº, mas também para º
desenvºivimentº de ações que resuitem em meihºria aº atendimentº das necessidades dº
Municipiº.
Dada as características de cºnstante atuaiizaçãº dºs sistemas de intºrmaçãº, taz-se
necessária uma metºdºiºgia de desenrºivimentº capaz de minimizar ºs prºbiemas
ºcasiºnadºs pºr esse cºntextº, cºrn uma metºdºiºgia de desenuºivimentº ãpii que
prºduzam resultadºs em prazºs mais curtºs.
Ressaita-se que adquirir a iicença permanente dºs sistemas resuttaria em um eievadº custº
e na necessidade de tuturas cºntratações para as respectivas atuatizaçães das. nºvas
versães.
Em resumº, ticitandº a cessãº definitiva de usº de sºftware, tai atº ºneraria sºbremaneira a
cºntrataçãº pºstº que a cessãº de usº de sºftware pºr prazº determinadº e menºs
ºnerºsa e se apresenta mais adequada a reaiidade ecºnºmicº-tinanceira dº Municipiº
atuaimente Casº ºptasse pºr iicitar cessãº detinitiva a administraçãº municipai aer-se—ia na
iminência de adquirir um prºdutºr'seniiçº em caráter permanente, mediante um iºngº
investimentº iniciai, que aº tangº dºs anºs tºrnar-se-ia ºpsºietº
Dessa fºrma, aº prºceder cºm a iºcaçãº, ºs custºs serãº reduzidºs, bem cºmº a
necessidade de pessºai prºpriº para dar manutençãºtsupºrte na ferramenta.
.rªr ºpçãº precºnizada e reterendada tºi a de reatizar a iºcaçãº de uma sºiuçãº de gestãº
pi'ibiica que atenda as demandas principais, pºr infºrmatizaçãº eieirandº assim a eãciencia
nºs prºcessºs gerenciais, ta'ticºs e ºperaciºnais e reduzindº ºs custºs de prºpriedade.
ãimeia-se, em síntese, prºver serviçºs de infºrmática cºm segurança, cºiabºraçãº,
dispºnibiiidade e aderência as meinºres prãticas adºtadas nº mercadº, adquirindº-se uma
cºntrataçãº cºrn empresa especiaiizada em prestaçãº de serviçºs de tecnºiºgia da
infºrmaçãº.

3 - DG LÚCAL. PRAZO E FORMA DE ENTREGA NA PRESTÁÇÃÚ DGS SERVIÇÚS:

3.1- DUS REQUISITÚS DERIGATÚRIDS:
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3.1.1 - Os requisitºs ºbrigatóriºs necessáriºs para efetivaçãº da cºntrataçãº da sºtuçãº.
cºmpreendem:

a) Fºrnecer tºdºs ºs sistemas em ptatatºrma WEB;
b) Ser dinamicº. cºm a utiiicaçãº de bases de dadºs que prºpiciem a recuperaçãº das
infºrmaçºes netas cºntidas;
c] Garantir que ºs sistemas nãº cadastrem dadºs diferentes dº tºrmatº supºrtadº nº bancº
de dadºs. ºu seis, criar máscara que evite a inserçãº de dadºs textº nº tºcat ºnde º dadº e
numéricº;
d) Garantir que º sistema nãº cadastre dadºs dupiicadºs;
e) ªtender as exigências. cºnfiguraçºes e tavºuts estabetecidºs petºs ºrgãºs de cºntrºte;
t) Úterecer ferramenta de backup para tºdºs ºs sistemas cºm a pºssibitidade de
armazenamentº em ºutrºs servidºres. unidades externas eiºu nuvem. quandº necessáriº;
g) Prºceder cºm a manutençãº e atuatizaçãº iegat dºs mºduiºs peiº períºdº de vigência dº
cºntratº a iniciar imediatamente apºs º aceite da impiantaçãº dºs sistemas;
ti) Prºmºver custºmizaçºes para aderência de prºcessºs e tunciºnatidades dºs sistemas
tºcadºs;
i) Fºrnecer, ate º tinai da imptantaçãº tºda a dºcumentaçãº técnica atuatizada;
i) Dierecer supºrte tecnicº ºperaciºnat petº períºdº de vigência dº cºntratº a iniciar
imediatamente apºs º aceite da imptantaçãº dºs sistemas;
Ir) Pºssuir ºpçãº para execuçãº e repiicaçãº em nuvem mediante tutura decisãº dº
cºntratante para que em casº de desastres ºs sistemas de gestãº cºntinuem ºperaciºnais
ate que seia nºrmatizadº a eventuat causa dº desastre.

3.1.2 - Nº atº dº aceite e hºmºtºgaçãº da imptantaçãº a CDMTRATÁDÁ devera tºrnecer e
manter atuaiizada durante tºda a vigência dº cºntratº a "Dºcumentaçãº Cºmpteta" referente
aºs seguintes aspectºs tecnicºs:

a) Mºdetº entidade reiaciºnamentº tºgicº e físicº das bases de dadºs dºs sistemas. para
tacititar º prºcessº de integraçãº cºm ºutrºs sistemas adquiridºs e ºu desenvºtvidºs peiº
Cºntratante.
b) Diciºnariº de Dadºs detainadº e descritivº (tºgicº e físicº); cºm as detiniçºes sºbre
entidades, atributºs, retaciºnamentºs e dºmíniºs.

3.2. - AMBIENTE TECNOLÓGICO

3.2.1 - Os sistemas deverãº ser executadºs nº ambiente de tecnºiºgia da intºrmaçãº.
atuaimente utitizadº petº Cºntratante. cºnfºrme descritº abaixº:
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a) Piatatcrrma operacienai no servidor de banco de dados: WINDOWS 2012 Server ou
Superior;
p) Rede com servidores Windows Servers e estaçães de trabaino com sistemas
operacienais Windows ? eu superior, nas versães de 32 e 54 bits. padrão tecnoiãgica
adotado peio Contratante;
c] Sistema gerenciador de banco de dados SQL Server 29438 ou superior; campativei cam :]
ambiente de alta disponibitidade;
d) Piatatorma Operacionai no Servidor de Apticaçãa: WINDOWS 2012 SERVER ou
Superior;
e) Ptatatorrna de Apiicação Web: HS 8.0 ou Tomcat ? ou superiores;
t] Servidares de Banca de Dadas e Apiicação deverão ser iecaiizados fisicamente na data
center da Contratante;
g) Navegadores wet]: Internet Eitpterer ? ou superiores. lvlceiiia Firefox, Boogie Chrome.
Micrasatt Edge ou superiores.

3.2.2 - Caso seia necessaria a aquisição de softwares basicos compiementares para o
perfeito funcionamento dos sistemas ofertados, a Contratada sera responsavei pela
dispanibiiização dos mesmos. de forma iegat.

3.2.3 - Tedos os softwares componentes devem permitir. sem comprometer a integridade
dos sistemas prepostos, a sua adaptação às necessidades da Contratante, par meio de
parametriãaçães eiªou customizaçães.

3.2.4 - A Contratada deverá apresentar a mesmo sistema gerenciador de banco de dados
padrão SQL Serverpara todos os sistemas.

3.2.5 - A comunicação entre os servidores e estações utiiiaaraª cr protocolo de rede TGPHP
com infraestrutura de rede cabeada efeu sem tio.

3.2.6 - O processo de instalação ou atualização dos módulos devera ser efetuado de
forma padronizada, parametrizada e automatica, atraves de aplicações. Não serão
aceitas soluções baseadas em script e ou arquivos de lotes, evitando que os
usuários tenham que efetuar procedimentos manuais para instalação ou atualização
dos mesmos e contiguração de ambiente. Todo o processo de criação e
contiguração dos parâmetros de acesso ao banco de dados deverá estar incluso nas
aplicações.

3.2] - A sotução deve possuir suporte a integração direta com LIDAR. Active Directory.
reaiiaar a busca dinamica de usuários nos diretorios.
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3.2.2.8 - tª'; apiicacãer'sistemas devera tuncicrnar em ambiente de mítitipies damínies cem
reiacãe de centianca entre as demínies.

3.2.9 - Será de respensabiiidade da Contratante inda infraestrutura física de data center e
rede de transmissae de dadas para a qperaçãe des sistemas.

3.3 - DD PRÚJETÚ DE IMFLAN TAÇÃÚ:

3.3.1 - Ú projete de implantaçãº das sistemas a ser elaborada e apresentada pela
Cuntratada deverá compreender as diretrizes de gerenciamento de projeto
preconizadas pela metºdologia PMBC'K (Project Management Body of Knowledge) de
PM! (Project Management Institute) e que se encontram descritas a seguir:

a] Executar as centreies de gestãe de praxes. recurses. riscas e escape tune mínima);
b] Apresentar reiateries de acnmpanhamente de preietn de imptantacae des sistemas.
indicande seu pregressa, eventuais riscas. eventuais. pendências e detiniçae das próximas
passes (pianos de açae e centingencia];
c) Eiaberar a decnmentaçae de tadas es sistemas de preiete e das decisões tentadas;
d) Meniterar e centreiar e pregressa reai em cemparacae cem e pianeiade;
e) Pianeiar e gerenciar as recursns preprins necessarias ae cumprimenta de crenegrama;
tir Gerenciar as transições e premeiter es aceites entre as teses de preiete;
g] Gerenciar prqbiemas e questões em aberta que impactam e preietn;
tr) Extrair. transtermar e dar carga nos dados e intermações dos sistemas;
i]- Mebiiiaar e erganitar as frentes de trabathe para execuçãe das atividades de preiete;
i] Dispenibiiizar equipe técnica capacitada na ferramenta e na metedeinqia adetada para a
participaçãe efetiva destes na desemetvimente de preiete;
It) Definir e impiementar um piane de mudanças que nabiiite e Contratante a operar nos
sistemas;
E) Instaiar e ceniigurar es sistemas e as ferramentas de apeicr, centerme as exigências deste
instrumentn.

3.3.2 - A equipe técnica de gerenciamento de preietes da Contratada devera estabetecer um
iiurte de trabaine cam 0 intuitq de discipiinar cr acampannamentq das frentes de trabaihe de
preiete de impiantacae des sistemas.

3.3.3 - O Contratante diqunibiiiãara recursos funcionais. tecnicas (gesteres des simemas e
equipe da SECTI), para participar das seguintes atividades a serem desempennadas peta
Gentratada:
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a] Treinamento qualificado da equipe;
o) Identificação das mudanças organizacionais e mitigação de seus impactos;
c] Comunicação aos usuários impactados;
d) Especificação e animes dos iegados requeridos petas interfaces com os sistemas;
e) Suporte na eiaboraçao dos cenários e scripts de testes;
t) Suporte a execução dos testes integrados e dos testes de aceitação do usuario;
g) Veriticação do materiai de treinamento e conteúdo para exercícios:
h) Mobiiização dos funcionários para participação dos treinamentos e outras atividades do
projeto:
i) Execução e suporte aos treinamentos dos usuarios tinais;
iiâpro'ração das entregas das fases do proieto de impiantação dos sistemas.

3.3.4 - Os sewiços a serem prestados peia Contratada durante a execução do proieto
consistem em:

aiRetatorios de desempenhe: acompanhamento do progresso do proieto e de seus
indicadores de quatidade, identificação, registro resoiução e comunicação entre todos os
envotridos e dos probiemas enfrentados durante a execução do profeta;
o) Piano de mitigação de riscos: identificação,, anatise, pianeiamento de ações de mitigação,
monitoramento e controte de riscos;
c)Gestão de recursos: gerenciamento da atocação de recursos, aiuste nas necessidades de
apoio, desmobiiização ou substituição dos recursos do proieto de acordo com o andamento
das fases do proieto e o pianeiamento de ferias,, treinamentos e outras ausências dos
integrantes das equipes:
diGestão dos prazos: acompanhamento dos pianos de imptantação definição de datas
cfratre, identificação dos caminhos criticos e das interdependências entre as frentes e
refinamento das estimativas:
eleestão do escopo: definição ciara do escopo do projeto em todos os seus aspectos,.
comunicação para todo o proieto e para as. areas emoividas e gerenciamento das
mudanças.

3.3.5 - A Contratada deverá apresentar a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia
e Inovação, Projeto de Implantação com cronograma atualizado e detalhado de todas
as fases para implantação completa dos sistemas em até 10 idezi dias ininterruptos
apos a assinatura do Termo de Contrato e iniciar o respectivo projeto em até 05
icinco] dias ininterruptos apos a emissão da Autorização de Serviço.

3.35 - O profeta de impiantação contempiara um cronograma detatnado das fases e
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atividades, contendo os seguintes itens:

ai:-Estrutura anaiitica do oroieto - SEAP (WBS - PMI);
bin-Detatnamento das fases do groieto e seus marcos;
c)Reiação das atividades, produtos e resgonsabitidades por fase do proieto.

3.3] - O Proieto de lmpiantação serã avaiiado peia Secretaria Monicipai de Ciencia,
Tecnoiogia e Inovação, com participação dos gestores dos sistemas e somente após
nomoiogação, a Contratada iniciará a execução do mesmo.

3.3.8 - A nomoiogação do Proieto de Impiantação serã reatizada quando da emissão do
recebimento deãnitiiro dos serviços geios servidores designados como tiscais e gestores.

3.3.9 - A implantação dos softwares deverá ser executada, no prazo improrrogável de
El] isessenta] dias ininterruptos, contados do recebimento da Autorização Inicial de
Serviços, englobando todo o processo de migração dos dados dos sistemas legados,
conversão, customização, parametrização, desenvolvimento, realização detestes da
solução contratada e treinamento dos usuários.

33.10 - A CONTRATADA sera responsabiiizada por quaisquer greiirizos gerados ao
Contratante em razão de fainas de sistemas ou atrasos na impiantação, manutenção ou
suporte dos sistemas contratados.

3.3.11 - Caso a CONTRATADA não efetue a imgiantação detinitiva dos sistemas nos prazos
detinidos, serã penaiizada de acordo com a iegisiação e normas vigentes.

3.4 - EIA IMPLANTAÇÃO:

3.4.1 - Considera-se imoiantação dos sistemas todas as atividades execotadas neta
Contratada, desde o recebimento da Autorização de Serviço ate a Litiiização etetiva dos
sistemas. por parte dos usuários finais vincoiados ao Contratante, incioindo migração,
conversão e carga de dados, redesenho de processos, configuração, parametrização,
customização, execução de testes, gestão da mudança, treinamento, entre ootras ações
necessárias para a efetiva otitização dos sistemas.

3.4.2 - A Contratada se obriga a:

a) Providenciar a conversão e migração dos dados existentes dos sistemas iegados
para os formatos exigidos peios sistemas ofertados, de forma efetiva, sem doaisooer
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Contatante.
b] Desensoirer e executar o piano de comersão e o programa de carga de informações com
datas de corte especiticas por sistema, indicando taretas, responsaveis e datas previstas de
inicio e 'iinaiização destas atividades, de acordo com o Piano de Imptantação bomoiogado
peio Contratante.. O piano de comersão devera prever o congeiamento das atuaiizaçães nos
sistemas iegados e seu btooueio para os usoãrios tinais, imediatamente antes da extração
dos dados para a conversão;
c] Desenvoiver os procedimentos manuais e airtomãticos gue permitam a execução
coordenada e eficiente da carga de dados;
d) Vaiidar as informações carregadas de acordo com o piano de impiantação;
e) Sopewisionar e direcionar as atividades de carga tinat no ambiente de produção;
i) Preparar o ambiente produtivo para otiiização dos sistemas ofertados;
g) Eiaborar pianos de contingência para caso de tatha grave nos primeiros dias de operação
dos sistemas;
n) Capacitar os usuarios na utiiiaação dos sistemas conforme as funções a etes atribuídas;
i) Eiaborar piano de soporte pos-conversão.

3.4.3 - Ds noª-ros sistemas entrarão em funcionamento paraieiamente aos existentes, ate que
seiam executados os testes, peia Contratada em coniunto com a Secretaria Municipat de
Ciencia, Tecnotogia e Inovação e os respectivos gestores, e emitido Reiatorio de
Homoiogação e aceitação definitiva dos serviços de impiantação de cada sistema

3.4.4 - Todo o processo de tetrantamento de requisitos e anãiise, durante o processo de
customização, devera ser feito em coniunto com os gestores dos sistemas.

3.4.5 - A Contratada devera disponibilizar o suporte técnico capacitado, na sede do
Contratante, durante todo o processo da implantação no ambiente operacional de
produção e na primeira execução de rotinas de cada sistema após a entrada em
produção.

3.4.6 - A Contratada obrigatoriamente devera reaiizar testes de consistência dos dados
convertidos para a nova base de dados, que somente após o aceite por parte do gestor de
cada sistema serão iiberados para produção.

3.4.7 - CDNS'I'I'I'UEM RESPÚNSAEILIDÁDES DP; CÚNTRATADA:

a) Retinar os pianos de testes desenvobridos, identiticando os cenários de negocios, as
condições e os scripts para os testes de integração e de aceitação dos usuários;
b) Promover o enaoirimento dos recursos do Contratante na execução, '«raiidação e
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dos testes de acordo com os pertis funcionais dos usuarios;
c) Preparar e executar os testes de forma que os diversos componentes testados
nnitariamente; tnncionem de maneira correta doando integrados aos sistemas;
d] Preparar e promover os testes de conversão para asaiiar os processos automáticos de
conversão de dados e waiidar a correta transterencia dos dados a partir dos sistemas de
tegados aos sistemas ofertados; Deverão ser previstos peto menos 3 (três) cicios compietos
de simoiação de carga de dados por entrega, antes da conversão tinai de dados;
e) Preparar e executar os testes de forma gne os sistemas atendam as métricas de
desempenho; tais como tempo de resposta; disponipiiidade; produção e contrapiiidade;
t] Preparar e exectrtar os testes de integração das toncionaiidades dos sistemas, ªutenticando
se:
tt ]As contignraçães comprem todos os requisitos mínimos;
t_2] Os componentes inctuídos no escopo do proieto estão corretamente integrados entre si;
bem como com os sistemas iegados;
EB) As costomizaçães satisfazem os requisitos e se integram corretamente com as
tnncionaiidades padrães a que se reiacionam;
tai) Os dados migrados atendem as necessidades operacionais.
g) Preparar e executar os testes de regressão, para veriticar se as mudanças introduzidas
nos sistemas ao tongo das entregas do proieto [correção de erros de codigo oo meinorias de
tnncionatidades) não afetarão as tonoionatidades iã testadas e consideradas corretas.. Neste
teste, deverão ser testadas novamente não so as tnncionatidades oii componentes)
diretamente afetadas peia mudança, mas todas as outras áreas envoividas que apresentem
potenciat impacto peta atteração etetnada;
n] Preparar e promover os. testes de aceitação dos nsnãrios para que os gestores possam
verificar se os sistemas operam de acordo com o que foi deãnido e aprovado. Os testes são
reatizados por simoiação de cenários de negocios comptetos; vatidando a operação correta
e tinida dos diferentes procedimentos de trabatno; etementos de contigtrraçães e
componentes desenvotridos. Os testes. de aceitação dos usuários devem ainda incorporar a
ntitização dos periis de acessos detinitivos a serem usados em prodnção;
i) Sitemeter aos gestores e a SECTI todas as aprovaçães e watidaçães necessárias para
aceite dos sistemas;
k) Reatizar pesquisa de avatiação do pírbiico atira em reiação as mudanças;
i) Gerir rede de mudanças;
m)Docomentar a estratégia e os procedimentos otiiizados em todos os testes exigidos; bem
como; registrar os docnmentos de avaiiação e aprovação gerados;
n) Evidenciar que os sistemas toram testados e aprovados petos gestores.

3.5 - DD TREINAMENTÚ:

3.5.1 - De treinamentos deverão ser desenvolvidos e aplicados pela Contratada na
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fºrma presencial, na fºrma detinida a seguir:

a) Gestºres e ºsnãriºs tinais: treinamentº para cada mºdatº, de acºrdº ºs prºcedimentºs e
nºrmas administrativas dº Cºntratante. Aº finat dº treinamentº ºs servidºres deverãº:

ari] Gestºr:
at] Pºssuir uma visãº giºõai de ftrnciºnamentº dºs sistemas;
a_2] Cºnhecer as técnicas básicas para instruir ºs servidºres e cºiaõºradºres;
a.3) Ser capaz de reatiaar cºnsuitas e transações nºs sistemas;

a.2] Usuariº tinal:
[3.1 ) Ser capaz de reaiizar cºnsuttas e transações nºs sistemas;
DE) Estarem aptºs a ºperar de fºrma piena ºs sistemas, de mºdº a Lititizar tºdºs ºs
recursºs existentes necessãriºs às suas atividades defºrma individuai.

3.5.2 - Ú Cºntratante, pºr meiº dºs gestºres, indicará ºs servidºres que serãº ºs LiEtiáfiÚS
de cada sistema e pºssibititarã que ºs treinamentºs saiam apiicadºs em suas dependências
fisicas, cºnfºrme taõeia abaixº:

Sistemas Nº de turmasl Qt. tºtal de sprvidºrss
Carga hºráriaGestãº de saúde 'I 20 16 nGestãº edacaciºnai 5 100 16 nCºntrºie Internº 1 10 8 h

3.5.3 - Para reaiizaçãº das capacitações, a Cºntratada deverã prºver:

a) Estratégia de Capacitaçãº: descrever ºs detaines sºbre as ferramentas e metºdºiºgias
que serãº utitizadas na execuçãº das capacitações pºr sistema;
EJ) Catãiºgº de Treinamentº: descrever ºs cºnteúdºs prºgramáticºs e carga hºrária de
treinamentº pºr sistema para cada Listiãriº. de acºrdº cºm a taõeta cºnstante nº sºº-item
anteriºr;
c) Ambiente de Treinamentº: Pianeiar e dispºniõitizar um ambiente simemicº para
treinamentº e prática de cada mõdtitº;
d) âna'tise da efetividade dºs treinamentºs: apticar avatiações dire mensurem a efetividade
dºs treinamentºs, imediatamente apºs a cada sessãº. Esta avaiiaçãº devera abºrdar temas
cºmº preparaçãº dº instrutºr, ciareza. ºbietividade, aprºveitamentº, quatidade dºs materiais
e dºs equipamentºs e dº cursº em gerat. Casº a media gerai das avaiiações pºr mºdniº
seta interiºr a mªs tsetenta pºr centº), ações devem ser tºmadas e º treinamentº repetidº.
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3.5.4 - A Contratada devera ministrar treinamentos doe forneçam conhecimentos e
nabitidades necessários para que os usuarios reatizem suas atividades com efetividade.

3.5.5 - Todo o conteúdo do treinamento devera ser disponihiiizado ern tormato que permita o
estudo autodidata e apresente as seguintes características:

a) visão gerai da nova terramenta;
o) Principais mudanças na vida do usuário com a imptantacão do novo sistema;
c) Disponihiiize uma simuiaçao guiada para cada atividade na doat sera otitiaado os novos
sistemas;
d) Contenna exercícios práticos nos sistemas que aiudem os usuários a consoiidarem o
conhecimento adquirido durante o treinamento.

3.5 - CAEERA A CÚNTRATADA:

a) Promover a avaiiaçao de cada treinamento;
a) Fornecer de forma detinitiva. apostiia impressa em totna rºta. para cada usuário, contendo
todo o conteudo do curso;
c) Fornecer todos os documentos gerados para o treinamento a Secretaria Municipai de
Ciencia, Tecnoiogia e Inovação, em mídia etetronica;
d) Responsapiiizar-se por todas as despesas decorrentes da execução dos treinamentos,
tais como, instrutores. materiat didatico. desiocamento. hospedagem e aiimentaçao de seus
técnicos;
e) Reaiizar os treinamentos com no maximo 16 (dez) dias anteriores a data timite para
entrada em produção de cada sistema.

3.5.1 - Poderão ser abertas novas turmas, sempre que houver costomtaaçoes er'ou
identificação de necessidade de se atuaiizar os conhecimentos dos usuários da sotucao.

3.5.2 - O Contratante resguardaríseza o direito de acompanhar, adequar e avatiar o
treinamento contratado com instrumentos proprios. sendo que, se o treinamento tor iuigado
insuficiente. caberá a Contratada. sem ônus para a Contratante, ministrar o devido reforço.

3.5.3 - Quando soiicitado peto Contratante, a Contratada devera providenciar atteraçoes no
programa
de treinamento. tnctuindo recursos, instrutores. conteúdo, entre outras soticitações.

4 - DOS SERVIÇOS DE SUPORTE DPERACIÚNAL:
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4.1 - Entendem-se como suporte tecnico operacionat, os serviços destinados a manutenção,
atuatizaçao e customizaçbes dos softwares buscando ntante-tos em perfeito funcionamento,
aptos a reatizaçao das atividades que tbes foram destinadas, executando todos os ajustes e
reparos necessarios nos termos e tempos fixados neste instrumento.

4.2 - A Contratada deverá oferecer os serviços de suporte de segunda a sexta-feira,
das ?:thhs as 18:00hs, através detécnicos habilitados com o objetivo de:

a) Esciarecer duvidas que possam surgir durante a operação e ntiiizaçao dos sistemas;
b) Auxíiio na recuperação da base de dades por probtemas originados em erros de
operação, queda de energia ou taiba de equipamentos;
c) Orientar os servidores na operação ou utiiizaçao dos sistemas em função de substituição
de pessoat, tendo em vista demissões, ticenças, mudanças de cargos, etc;
d) Auxiiiar o usuário, em caso de duvidas, na eiaboraçao de quaisquer atividades técnicas
reiacionadas a utitizaçao dos sistemas.

4.3 - rªis. soticitaçoes de atendimento por parte do Contratante deverão ser protocoiadas iunto
a Contratada, contendo:
a) Data e hora da soticitaçao;
b) Nívet de prioridade para o atendimento de cada soitcitaçao;
c) Tipo de chamado;
d) Padrão de resposta;
e) Numeração de controie;
t] Dados do soiicitante (nome, cargo, teietone e e-ntait);
g) Identiticaçao do sistema;
b) Descriçao do probiema de forma obietiva.

4,4 - Para cada probiema um unico cbantado der.-fera ser registrado.

4.5 - Não será permitida abertura de chamado sem a identificação do sewidor soiicitante, ou
seia, não poderão ser abertos chamados em nome de um setor sem a descrição de quem e
o responsavei peia soticitação.

4.5 - No momento da abertura do chamado, a Contratada receberá a comunicação por e-
ntaii previamente cadastrado ou notiticaçao por outro meio de comunicação encaz, quando
então passara a contar o prato detinido para soiução

ªt.? - rªts prioridades, os tipos de chamados e os padroes de resposta serão definidos peio
Contratante, cabendo a Contratada contestar o tipo de prioridade e tipo do chamado
detinido. O prazo para contestação será de 50 [sessenta) minutos após abertura do

Avenida Angelo Giuberti, 343 - Bairro Esplanada - Colatina - ES Cep.: 29.702-902 31



1, PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

' PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

chamada.

4.8 - O atendimento devera ser reaiizade per pretissienais tecnices capacitades aptes a
prever e devide seperte aos sistemas.

5 - DS CHAMADÚS TERÃO as SEGUINTES TIPIFICAÇÚES:

5.1 - Manutenção corretiva: cerreçãe de erre de deateirer tencienaiidade ia desenveirrida e
em predeçãe. É aeeeia decerrente de preptemas de tencienaiidade detectadas pete estra'rie,
eu seia, tencieriamente em desacerde cem e que tei especiticade reiative a teias, regras de
negecie, retateries e interfaces cem entres sistemas;

5.2 - Manutenção adaptativa ou legal: atteraçãe eu adaptação de euaiduertencienatidade
ga desenvolvida e em predeçãe. Em case de mudança na tegistaçãe, plane de contas, Dance
de dades, sistema eperacienais, entre entres, sera' etaberada irma pregramaçãe para
atendimente as mudanças ecerridas, sern preteizes a eperaçãe de SISTEMA, durante a
vigência centrateai;

5.3 - Manutenção evolutiva: e a aiteraçãe eu e desenveitfimente de neta tencionaiidade
para em sistema eu para tntegraçãe entre sistemas; atividades de migraçãe de dades;
custemizaçães.

5.4 -Aforma de atendimento será realizada em 3 itres] niveis, assim divididos:

a] Nível 1: a equipe da Centratada sera' acienada sempre que es gesteres eu demais
servideres necessitarem de quaisquer erierrtaçees e setuçãe de prelatemas tecnices simpies,
see pena de apiicaçãe das penaiidades previstas ne termo de centrate.

art] Para perfeita execução dos atendimentos, a Contratada deverá manter
estrutura de atendimento remoto para a equipe de 1ª nítrel em suas
dependências com técnicos especialistas e com conhecimento nos modulos
dos sistemas contratados, durante a 1rigãncia do contrato;
a.2;] Ú atendimento técnico poderá ser realizado por telefone, chat, VÚIP, e-mail,
internet, e através de serviços de suporte remoto;
a.3] O atendimento a solicitação do suporte devera ser realizado por atendente
apto a prover o devido suporte ao sistema, ou redirecionar o atendimento a
quem e selecione.

o] Nível 2: a equipe da Centratada sera acienada sempre que um preeiema necessitar de
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aprofundada especiaiiaaçae por parte das técnicas.

b.1]= Para perfeita execução dos atendimentos, a Contratada deverá manter
estrutura de atendimento remete para a equipe de 2ª nível em suas
dependências com técnicos especialistas e com conhecimento nas módulcs
dcs sistemas contratados, durante a “vigência do contrate.
b.2]= Essa equipe devera pcssuir conhecimentos tecniccs de TI e de sistema
implantada, bem como ccnhecimentc tedricc sobre as normas e legislações
referentes as prcblema, eu seja, atendimentc senior;

c] Nivel 3: :] atendimente de 3ª nivei campreende tadas as chamadas que necessitam de
atendimentas iN LÚCÚ (presenciais! em casas especiiicss, ende esteiam ecurrende
prabiemas recerrentes eu de diticii saiuçae.

ci) Essa equipe deverá possuir cannecimentes tecnicas de TI e de sistema
impiantadrr bem came cennecimente teórica sabre as narinas e iegisiaçães referentes
as prepiema, eu seia, atendimente senier;
c_2) Ds atendimentes nas FESÚWÉÚDS pete 1ª e 2ª nívei, serãa encaminhadas para a
equipe de 3ª nivei, que deverá, ebrigatariamente, apresentar a seiuçaa;
c.3) Será de respensabiiidade da equipe de 3ª nivei efetuar as ieirantamentas de
requisites para custemizações seiicitadas peies usuários e aprevadas petas gastares
da respectiva sistema.

5.5 - Ds chamadas deverão seguintes cs padrões de respostas deiinidcs a seguir:

a] Criticc tem até 4 horas ininterruptas]: tadas as incidentes cuia execuçae possua temps
determinada par instruments iegai eu sua paraiisaçae acarrete ern interrupçae de atividades
críticas da centratante;

b] Urgente tem ate & haras ininterruptas]: tadas es incidentes cuia execuçae pessua
temps determinada eu impiiduem na perda de desempenhar de sistema, impactande
diretamente as services prevides aas usuárias finais. e cidadãas;

c] Normal (em ate 48 horas ininterruptas]: todas as incidentes que sae identiiicades
quando nas impiiduem na perda de desempenhe de sistema eu nao passuam ternpc
determinada para execução;

di Accrdc entre as partes: padera haver ainda prazes que serãa deiinidcs per acerde
entre as partes, quanda se tratar de intewençees ne cridige tante des. sistemas aii
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etaººraçãº de reiatdriºs, entre ºutrºs.

5.5.1 - CI Cºntratante pºdera, sempre que iutgar necessariº, sºiicitar atendimentº presenciat
de técnicºs de 3ª nivet, nº prazº máximº de 46 (quarenta e ºitº) hºras sempre gue nãº
hºuver sºtucãº dº prºbiema atraves dº supºrte tetetºnicº ºu remºtº cºm º ºbietivº de
etetnar resºtncãº de prºptemas de atº nivet de cºmptexidade ctassiticadºs cºmº críticº Citi
urgente, peiº gestºr dº sistema, sºb pena de apiicacãº das penatidades previstas nº termº
de cºntratº.

5.6 - A Cºntratada deverá manter º seguinte Nivel de Serviçº Atendidº:

INDICADOR DEFINIÇÃO NSA FERÍÚDÚ
TAC - Tempº de Atendimentº dºs Chamadºs Média dºs tempºs drecºrridºs
entre a abertura dº chamadº e º iniciº dº atendimentº,. Os tempºs serãº registradºs,
apuradºs e dispºnibitizadºs petº Cºntratante Atendimentº de nº minimº 90%
dºs chamadºs nºs prazºs previstºs neste item. Apuraçãº mensat
S.? - O Nivet de Serviçº sera cºntapitizãdº a partir da data e hºra da abertura dº chamadº
peiº Cºntratante e sera detinidº cºmº "atendidº" quandº a Cºntratada reaiizar a entrega da
sºticitacãº requerida.

5.8 - Ferramentas gue pºssiºiiitem a mºnitºraçãº, e cºrreçãº se necessáriº, dº
desempenhº, em termºs. de ºtitizaçãº e tempºs de respºsta para ºs usuariºs dº sistema
deverãº fazer parte dº cºntratº de manutençãº e supºrte.

5.9 - Nºs casºs de manutençãº tegat, a Cºntratada deverá apresentar previamente para
aprºvaçãº da Cºntratante º Pianº de Manutençãº, errpticitandº tºdas as fases e
tunciºnatidadesr'rºtinas a serem desenvºtvidas ºn atteradas bem cºmº ºs prazºs previstºs
para cºnctusãº de cada fase e data timite para entrega dºs serviçºs. Nºs casºs em que a
aiteracãº etºu desenvºtvimentº da tunciºnatidade ºbedecer prazºs instituídºs pºr Órgãºs de
C-ºntrºte, a Cºntratada devera cºncttiir ºs trabainºs em ate 30 ttrinta) dias anteriºres aº
prazº estabetecidº.

5.9 - rªt Cºntratada deverã garantir a atuatizaçãº dºs sistemas, mediante aperfeiçºamentº
das funcºes existentes. ºu adequaçãº ãs nºvas tecnºtºgias dº mercadº, ºbedecendº aºs
critériºs da metºdºtºgia de desenvºtvimentº dº Cºntratante.

5.10 - rªis atnatizacães de versãº dºs sistemas deverãº ser reaiizadas tºra dº hºráriº
cºmerciat, ºu, em casºs excepciºnais, a guatguer mºmentº desde que autºrizadº peia
SECTL
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5.1 'I - Compreendem obrigações essenciais aos serviços de atuaiizaçao:

a] Atoaiização dos sistemas, com reiação a variaveis aiteradas por tegisiaçao ou quaisquer
outras causas externas por determinação iegai oii governamentai;
b) Attratizaçao de todos os modoios dos sistemas, fornecendo prontamente novas versões
que venham a ser tiberadas e contenham atteraçdes, acréscimos de rotinas oii meiborias de
desempenho, de forma gerai, mantendo a compatibiiidade com as costomiaações ia
reatizadas no ambiente do Contratante;
c) Divutgação das instruções necessárias para qire a SECTI efetue a atuaiiaação;
d) Garantia de que as correções fornecidas nao afetarão as apiicaçoes ia desenvolvidas,

5,12 - .ª. Contratada devera atuaiizar todo o materiat de treinamento para as novas versoes
dos sistemas, quando necessário, bem como treinar os usuarios nas novas tuncionaiidades,
quando existirem.

5.13 - Todas as atoaiiaaçoes deverão ser testadas e nomoiogadas em ambiente de teste
antes da Contratada imptantar a nova versão no ambiente de produção do Contratante, com
conhecimento e acompanhamento do Contratante, o quai devera'deterir sobre sua efetivação.

5.14, - A Contratada devera permitir e taciiitar, a quaiquer tempo, a auditoria dos serviços
contratados., disponibitiaando sempre que soiicitadas informações de registros e documentos
pertinentes, sem que essa tãscaiizaçao importe a qiraiqner títnio, em responsabiiidade por
parte do Contratante.

5.15 - Tomar disponivei ao Contratante reieases atiratiaados da versão da soiuçao sempre
qoe ocorrer necessidade de correções. de defeito on de adaptações teqais que nao
impiiquem em mudanças estruturais, arquivos ou banco de dados, desert-voivimento de novas
iunçoes Eiti novos reiatorios,

5.15 - Caso a Contratada não cumpra com os prazos estabeiecidos, esta incorrera em
sançoes previstas neste instrumento.

5.1? - Não será aceito ocorrência de mais de 10% (de;; por cento] de chamados por mas em
abertoisem soiirçao em cada sistema contratado [por item). 0 monitorado sera etetirado
peios gestores de cada sistema que efetuará o contrate de todos os protocoios registrados
iunto a Contratada.
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5.18 - Cacc- D percentual de "10% (dez por canta) de chamadas em aberto seja ultrapassada no mês-,
será aplicada ac seguintes penalidades:

e) Multa de 5% sobre afatura menaal para a acarrência de 11% a 15% dae chamadee era aberta;

Em) Multa de 10% cabra e fatura mensal para a ecarrência de 15 a 20% das chamadas era aberta:

1331010113 de 15% sobre a fatura mensal para a aca—rrência de 21 a 25% das chamadas em aberta.;

d) Multa de 20% eva-bre a fatura mensal para a ecarrência de 20 a 30% dde chamadas em aberta:

e'; Multa de 30% EÚIJFE! a fatura mensal para a acerrência de 31 a 40% dee chamadee em aberta;

f; Multa de 40% entre afatura mancal para a acerrência de 41 a 50% dae chamadas em aberta.:

91 Multa. de 50% sobre a fatura. mensal para a acerrência de 50 a 50% das chamadas em aberta;

11) Multa de ?0% sabre a fatura mensal para. a ecarrência de 51 a 30% das chamadas em aberta;

i) Multa de 50% sobre afatura mensal para a dcdrrência de 51 a 50% das chamadee em aberta;

ii Multa de 100% sabre a fatura mensal para a acerrência acima de 31% das chamadas em aberta-.

E - DAS ESPECIFICAÇÚES TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS

6.1 - GESTÃO EDUCACIONAL:

5.1.1 - Ser 100% WEB traduzida par navegadaree e não passuir rrerrhrrm iaetaiader dir
arquiva Vincaêada ada aiatemaa eperacierraia dae carapuiadares para seu aceaea;
5.1.2 - Ser farnecrdcr era Arduirerara SaaS (Semvare ae a Service);
0.1.3 - Draper da banca de dadas reEaciaaaE cam arquitetura ANSI SDL;
5.1.4 - Ser dinâmica e cem varidacdea de negacia em tadas aa reiaa;
5.1.5 - Exibir de campos obrigatórias de cada teia em deaiaqrre em reraçaa aee demaia e
deverá abrigar a usuária a preencher para cericêuaae da cadastre;
5.1.6 - Permitir a excraeae de dadas apeaaa ae a mesma riae rir-rei“ dependencia carri errada
cadastraa, exibiade mensagem cEara de avise que a Enfermaçaa eera dereiada;
5.1? - Rearririgir aceaac a teia de entrada de dadaa de acarda cam niver da aceaaa de cada
USUÉEÉÚ de ferrrra gerei, sem precrear editar era cada rrauafrie;
5.1.8 - Permitir aceeec ae SÉSÍEETiã campeão de uairarie e senha e após 3 tentativaa
rrrriizaridc a senha errada Ú rrerraªria devera aer biadueadd;
5.1.9 - Criar senha criptagrafada, aaa havenda meradc de recuperar a aeriha em banca,
Seade necessaria reaEiZar a desbradrreia pera uaira'rie administradar;
5.1.10 - Peaarbirirar a inativaçae arrrarriarrca de usuária atravea de uma data iimite que sera
Eaiarmada ria cadaaira de amaria;
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6.1.11 - Intarmar e usuario e nívei de segurança da senha intermada (tacii, bent cru tarte) ae
matar e cadastre de acesse ao sistema de usuaricr;
531.12 - Gravar auditpria de acesse as teias, insercãe de dadas, execuçãp de retinas e
exciusap de dadas em estrutura exciusiva na banca de dadas para tacititar a censutta e
exibiçãº em teta, para que seia de rápida ccnsutta;
631.13 - Gerar reiatcrrids graticcis, passitziiitande sua impressão em paisagem eu retrate de
acordei cºm a centiguraçap da pagina gerada pete sistema;
531.14 - Pessihititar p usuarip escatner se deseia gerar a reiatdrip eu nae, case decida atterar
de teia para tazer dutra atividade;
6.1.15 - Gerar ps reiatdrips cent tiriatidade de impressap ptr arquivamente em termatci PDF
(Portabie Ddcument Fermat);
61,16 - Reatiaar backup diario sem interrcrmper p sisterna e imperceptívet para e usuária;
6,11? - Censtar taheia cum e cadastre de País, Estadias, Municípips e Distrite, de acprda
cum a IBGE, ia carregada no Sistema, pastandci apenas buscar essas intermacties nas teias
de entrada, a tim de evitar dupiicaçap de registre;
6.118 - Pessuir centiguracap, para permitir acessa ap usuária apenas nas unidades de
ensino que trahaina;
61.19 - Passtiir uma teia excinsiva para cadastre de GESÉDE'ES escptares, pnssipiiitandp
intermar sua escataridade, cursds. Case ci Gesteria estiver disppnívei nc cadastro de pessoa
tísica de Sistema, pessibiiitar a busca atraves de teia exctusiva antes de cadastro de gestcrr;
6.120 - Permitir um unica Gestar ser vinctiiadd em mais de uma escuta e em cada esceia
devera ser detinidci e seu carga, criteria de acesse ae carga e sua situaçae tuncidnat,
cantcrme iegistacaa vigente;
5.121 - Censtar tegenda no menu de retatdrici para identiticar e madeira a ser usada por
escuta ptr turma;
5.122 - Possipiiitar atraves de precura rapida dades educacipnais de estudantes, apenas
cpin name de estudante, sem precisar estar tragada em uma escrita;
6.123 - Pessipiiitar atraves de procura rapida dades educacidnais de Pretissienai Escutar,
apenas cpm nome ccvnptetci dci Pretissidnai Escptar, sem precisar estar idgadcr em uma
esccria;
6.124 - Permitir cr cadastro de tadas as unidades de ensine da rede municipat, contenda
dades: name da esccta, dependencia administrativa, dpcumentacaa, endereça e dadas
educacianais. para p Educacensp, baseada na teiaute recente;
6.125 - Possuir centrguraçãcr de ccintci sera a iancamente de natas, vaiar mínima de
prdmpçaci, se haverá arredendamentp nas netas informadas eu nad;
6.126 - Passibiiitar dividir e vaiar anuai por etapa, pedendcr detinir came neta tinat de
estudante a media panderada das etapas;
5.12? - Permitir centigurar cama a maior neta prevatece se e de resuttadp das avatiações eu
da recuperacãci cante resuttadp tinai de cada etapa de ensino;
6.128 - Permitir intermar d percentnai de tattas em reiacãa a frequencia escutar, que
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cºnsiderar º estudante reprºvadº pºr fatia;
61.29 - Permitir cºnfigurar pºr anº tetirrº, se º Saneamentº de fatias e das autas será em
hºras ºu inteirº;
61.36 - Permitir º fechamentº anuai dº anº ietiuº, atraves de uma unica feia. ãpºs ºs
iancamenfºs dºs dadºs de cada etapa;
61.31 - Pºssibiiitar carregar º Sistema cºm ºs dadºs dº censº mais recentes, para ser
usadº cºmº carga iniciai; para faciiitar a impiantacãº;
6.162 - Pºssuir iim expºrtadºr prºpriº para expºrtar ºs dadºs para º Educacensº
adequadº aº feiaute mais. recente imatrícnia iniciai e mºvimentaçãº finai];
61.33 - Pºssuir cadastrº Únicº de situaçãº, resºftadº, tipº de arraiiaçãº, tipº de ºbservaçãº
e mºtivºs de transferência, a fim de evitar que cada usuãriº cadastre uma infºrmaçãº
diferente;
61.34 - Manter em uma unica base tºdas as escºias da rede;
61.36 - Dispºnibitizar. nº mínimº; um tecnicº ºn site fuii time para atender diretamente a
Secretaria Municipat de Educaçãº.

6.2 - Cºntrºle Acadêmicº
6.2.1 - Permitir º acessº a infºrmaçãº acadêmica de cada escºta pºr períºdº ietivº;
6.2.2 - Exibir de fºrma ciara º períºdº ietivº e escºta em que º usuãriº esta frabaibandº;
6.2.3 - Permitir que a escºta de nºme para suas saias de antas;
6.2.4 - Permitir infºrmar º cºmprimentº e iargura e a iºtaçãº máximº das saias de autas;
6.2.6 - Permitir cadastrar as discipiinas de acºrdº cºm a nºmenciatºra usadº peiº regimentº
escºiar;
6.2.6 - Permitir que º cadastrº das disciptinas seia unicº, uma vez cadastradº em uma
escºta, esta deverá estar dispºníxei em tºdas as escºtas da rede;
6.2? - Pºssibiiitar definir uma ciassificaçãº para a discipiina;
6.2.6 - Pºssibititar infºrmar a identificaçãº de cada discipiina, de acºrdº cºm º censº
escºiar;
6.2.6 - Permitir infºrmar um tipº para cada disciptina, cºnfºrme censº escºiar;
62.16 - Permitir definir duraçãº, tratºr e média das etapas de ensinº, para tºdas as turmas
da escºia, para cada etapa em um unicº prºcedimentº;
6.2.11 - Permitir cºnfigurar º nºrãriº de funciºnamentº da turma, atraves de um cadastrº de
turnº;
6.212 - Permitir cadastrº de eventºs anuais, para ser usadº nº cadastrº na mºntagem dº
caiendãriº escºtar;
62.13 - Permitir definir uma cºr para cada eventº;
62.14 - Permitir cadastrar º caiendãriº, infºrmandº quais ºs dias serãº ietiirºs, quais nãº
serãº; pºssibiiitandº descartar sabadº e dºmingº, marcar dias de ferias; dias de
ptaneiamentº, ficandº da mesma fºrma dº catenda'riº existente na unidade de ensinº, e
pºssibititar a impressãº dº mesmº;
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6.2.16 - Permitir cadastrar cr vaiar de referência de cada canceita a tim de EUWEFÉEF em tratar
a canceita informada ern teta;
6.2.16 - Permitir um unica registra par estudante na rede de ensina; que será usada em tadas
as suas mauimentacties durante a ana tatiana;
6.2.1?r - Dispenibitizar na cadastre da estudante na esccria; um código de apoio para que
seia usada canta Vincuta na ane tetive cerrente;
6.2.16 - Dispanipiiizar e obedecer na cadastra da estudante na escuta; aa mínima de
intermacae necessária para preencher a acha de matrícuta. cam data de matríciita; turma;
data de nascimentcr, intermacãa de dacumente, naturatidade, auxíiie brasit; endereça
cempteta; se ntiiiza transparte, se pessui atguma deficiencia; transtorno gtabai da
desensatvimenta en attas nanitidadesi'superdatacaa; tiiiaçaa, CID, tauda medica, name
atetiira e saciat; cddiga INEP. tetetene de cantata; restriçacr atimentar. autariaaçaa de usa de
imagens e campa para ahsewaçaa;
6.216 - PaZer a contrate das dacumentas ebrigatdries para matricuta e passipiiitar a
inserçaa de anexas;
6.2.26 - Passibititar intarmar mais de um respansavet pete estudante;
6.2.21 - Permitir tuncienar simuttaneamente; para uma mesma turma; avatiacae par nata,
avaiiacaa par ticira descritiva e avatiaçaa per ticna de desempenna;
6.2.22 - Permitir cr cadastra das descritores para ticna de desempenha uma unica vez; no
sistema;
6.2.23 - Permitir que um descritar tenita varias subdescritares;
6.2.24 - Permitir uma apçãa desempenha para cada escuta. A avatiacaa de desempenncr;
pedera' ser cadastrada par turma aii discipiina e ser cadastrada uma ficha de desempenha
para cada etapa;
6.2.25 - Permitir que as descritores. da avaiiacae de desempenho. saiam ardenadcrs em
cada ticna que ter cadastrada na ana tetiva; independente da ardem ariginai;
6.2.26 - Permitir que a avatiacaa descritiva seia cadastrada par grnpa de tatta e per etapa;
6.2.2? - Exibir separadamente as teias de iancamentas de natas. fatias e ebsewaçãa das
etapas;
6.2.26 - Listar na teia de iancan'ienta da Pata per etapa; as estudantes na ardem da diária,
trazenda censige a numera de ardem antes de nome da estudante;
62.26 - Listar na teia de tancamenta de Nata par etapa; as estudantes na ardem da diária.
trazenda censiga a númera de ardem antes de nome da estudante;
6.2.36 - Listar na teia de tancamentcr de Dbsewacaa par etapa, as estudantes na ardem da
diária, trazende censiga a ni'imere de ardem antes da name da estudante;
6.231 - Permitir iancantentci de tatta per grnpe de taita;
6.232 - Permitir tançantenta de natas per discipiina. carn passipiiidade de tançamenta
interdisciptinar;
6.2.33 - Permitir detinir a dnraçãa de cada turno;
6.234 - Permitir cadastrar e horária de auta de cada turma;
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62.315 - Dispºr de estrutura separada para geraçãº dºs. histºricºs dº anº ietivº cºrrente;
6.235 - Permitir fechamentº da ata atraves da sºma das etapas ºu manuatmente.
registrandº apenas. ºs vaiºres finais;
5.2.3? - Cºnstar na teia de ata, ºpçãº para cadastrar ºbservaçãº, nºta de recuperaçãº. nºta
de cºnseinº de ciasse e nºta finat dº estudante;
6.238 - Exibir na teia de ata a tiâa de estudantes de acºrdº cºm º diariº:
52.39 - Devera cticar em bºtãº para pºder acessar as nºtas dº estudante na teia de ata;
52.412! - Pºssuir cºntrºie de evasºes e transferência;
62.41 - Permitir reciassincar um estudante. para série pºsteriºr ºu anteriºr a série que esta
atuatmente;
62.42 - Permitir remaneiar º estudante entre turma dº mesmº períºdº e em cada devera
manter seu histºricº até antes de seu remaneiamentº;
62.43 - Permitir reaiiaar quantºs remaneiamentº fºr necessáriº para º estudante;
62.44 - Criar para cada remaneiamentº dº estudante. um registrº exctusivº. para que seia
reaiixadº º cºrretº cºntrºie dº remaneiamentº;
6.245 - Permitir cadastrar atestadº médicº, pºdendº definir se º atestadº na ºu nãº abºnar
as taitas;
62.45 - Pºssibiiitar º cadastrº prºtissiºnai escºiar, pºssibititandº atuatizar ºs dadºs
educaciºnais;
6.2.4? - Permitir infºrmar nº cadastrº dº prºnssiºnai escºiar ºs. dºcumentºs exigidºs peta
secretaria municipat de educaçãº;
52.48 - Permitir º cadastrº dº prºtissiºnai escºiar mediante as infºrmaçºes cºbradas peiº
censº.
62.49 - O cadastrº dº prºtissiºnai escºiar deverá. estar dispºnívei. quandº ºutra escºta
seteciºnar º mesmº prºiissiºnai;
52.50 - Permitir cadastrar um Períºdº Letivº para cada mºdaiidade de Ensinº;
52.51 - Pºssuir º registrº de turmas Muttisseriadas iigandº a essas as subturmas cºm
infºrmaçºes de discipiinas, prºfessºres, cºntiguraçaº de avaiiaçaº. turnº de funciºnamentº.
períºdº ietivº e ºrdenaçãº de matrícuias;
62.52 - Reaiizar a rematrícuta dºs estudantes para º prºximº períºdº tetivº tevandº tºdas as
infºrmações dºs estudantes para a turma de destinº;
62.51 - Permitir transcrever ºs dadºs dºs histºricºs escºtares dºs anºs anteriºres de tºrma
pratica e intuitiva;
62.52 - Aiertar º usuáriº aº matricutar um estudante e º mesmº tiver cºm situaçaº nºrmat
em ºutra escºta. a tim de evitar que um estudante se matricuie e duas escºtas. O avisº
devera traaer a escuta que º mesmº esta matricuiadº;
62.53 - Cºntrºiar ºs dºcumentºs repetidºs para mais de um estudante, avisandº que º
dºcumentº “ia esta' sendº usadº em ºutrº cadastrº, trazendº na mensagem º nºme dº
cadastrº que º dºcumentº está vincutadº;
6.2.54 - Cºntrºiar º cadastrº de funciºnáriºs da escºia trazendº infºrmaçºes de ferias,
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atestadºs; hºráriºs e dias trabatnadºs;
6.255 - Permitir adiciºnar fºtºs aº cadastrº de Estudante. Prºtissiºnai Escºiar e
Funciºnariº;
52.55 - Emitir retatºriºs de emudantes pºr turma;
6.2.5? - Emitir retatºriºs de estudantes aniversariantes;
62.58 - Emitir reiatºriºs de estudantes remaneiadºs;
52.59 - Emitir retatºriºs de estudantes peneticiadºs petº auxíiiº Brasit de uma ºu várias
instituiçºes de ensinº;
62.50 - Emitir reiatºriºs de estudantes que utitizam transpºrte de uma ºu de várias
instituições de ensinº;
62.51 - Emitir reiatºriºs de estudantes cºm necessidades especiais de uma ºu de varias
instituiçºes de ensinº;
62.52 - Emitir reiatºriºs de Bºietim Escºtar pºr estudante e pºr turma;
62.61 - Emitir reiatºriºs de Ata de Resuitadºs Finais;
62.62 - Emitir reiatºriºs de Histºricº Escºiar;
6.263 - Emitir reiatºriºs de Ficha Individuat dº estudante pºr estudante e pºr turma;
6.254 - Emitir reiatºriºs de estudantes sem cºdigº dº INE-P;
62.55 - Emitir retatºriºs de prºfessºres sem cºdigº dº INE-P;
62.66 - Emitir reiatºriº de dºcumentºs que ºs estudantes nãº entregaram nº atº da
matrícuta, pºr turma;
6.2.6? - Emitir retatºriº de carteirinha de estudante pºr turma;
52.58 - Emitir reiatºriº de pºntuaçãº restante pºr anº e pºr bimestrettrimestre;
52.59 - Emitir reiatºriº de pauta para registrº das presenças dºs estudantes das turmas;
6.230 - Emitir reiatºriº de pauta para registrº das. nºtas dºs estudantes das turmas;
6.231 - Emitir reiatºriº de tiurº de matrícuta das turmas;
5.232 - Emitir retatºriº de práticº de estudantes acima e abaixº da média;
5.233. - Emitir práticº de estudantes cºm necessidades especiais;
6.234 - Emitir retatºriº de prática de média da turma;
6.235 - Emitir reiatºriº de mºvimentaçãº escºiar anuai de estudantes;
6.235 - Emitir retatºriº de rºtaçãº de idade dºs estudantes ºnde pºderá ser infºrmada uma
idade e cºmparadº ºs estudantes que estãº acima ºu abaixº da intºrmada nº sistema;
6.2]? - Emitir retatºriº de gráficº cºmparativº da situaçãº dºs estudantes;
5.238 - Emitir retatºriº de práticº de estudantes que utitizam transpºrte;
6.239 - Emitir reiatºriº de ficha de desempenhº dºs estudantes para as turmas que sãº
aaaiiadºs atraves deta;
6.280 - Emitir reiatºriº de meinºres estudantes pºr escºia e pºr turma;
52.81 - Emitir retatºriº de iicna de matrícuta pºr estudante e pºr turma;
52.82 - Emitir retatºriº de Dectaraçaº de Frequência dº estudante;
612.83 - Emitir retatºriº de Deciaraçaº de Transterencia dº estudante;
6.284 - Emitir retatºriº de Dectaraçaº de Cºnciusaº dº estudante;
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5.255 - Gerar as trcttas para preenchimento das intarmacijes de cenas de estudante e
prutesscr;
5.255 - Emitir retatdria de hdrarie de auta da turma.
5.2.5? - Emitir reiatdrid de estudantes matricutadus em turmas cempiementares;
5.255 - Emitir retatdrid de quantidade de estudantesicurscr'perícdd;
5.259 - Emitir reiatdrid de tetai de vagas per escuta;
52.55 - Emitir retatdric de deciaraçaa de presença em reunião;
5.251 - Emitir reiatdrie cum a percentuat de treduencia das estudantes par turma em termais
txt;

5.292 - Emitir retatdrie de Deciaracau de Frequência para e Áudio Brasit;
5.253 - Emitir e retatdric cem cs dados de todos as estudantes da rede em termais txt;
52.54 - Emitir reiatdric cem tista naminai de estudantes, pais ou respcnsaveis;
5.255 - Emitir reiatdrid trimestrat cum autas dadas e previstas;
5.255 - Emitir retatdric de vagas por escuta e de tadas as escutas;
5.2.5? - Emitir reiatdrie de Deciaraçãd de matrícuia per emudante;
5.255 - Emitir reiatdrid de Estudantes Expedidcs;
5.295 - Emitir reiatdria de Estudantes cem necessidades especiais;
5.2.155 - Emitir reiatdriu de Estudantes que recebem aurritid Brasit;
5.2.151 - Emitir reiatdric de Estudantes nad rematricutades;
5.2.152 - Emitir reiatdrie de Estudantes que utitisam transpurte escutar;
5.2.153 - Emitir reiatdrid de Estudantes de responsáveis petas estudantes;
52.154 - Emitir retatdrie de pretessures atuantes per grade curricuiar;
5.2.155 - Emitir retatdrid de reiacad de auxiiiares da rede;
5.2.155 - Emitir retatúric de pretissienais esceiares em turmas de PaEE;
5.2.15ir - Emitir reiatórie de estudantes. de acerdc cum a etapa de censa intarmadu na turma;
5.2.155 - Emitir reiatdric de cardgratd por turma;
52.155 - Emitir reiatórie de estudante cem atividades cdmpiementares;
5.2.1 15 - Emitir reiatdrid de estudantes cem restricad atimentar;
5.2.1 1 1 - Emitir retatdria de tista neminat de estudantes.

5.3 - Portal do Professor
5.3.1 - Permitir acessa ac pertai par escuta e períada tetive;
5.3.2 - Exibir intarmaçaa da escuta que esta Espada e ana ietitrd que tei seteciunadd a tecla
mumente que d prutesser estiver na Sistema;
5.3.3 - Pessuir tetas dbietivas sendo mais parecida passivei cem diaria impressa;
5.3.4 - Permitir acesse ae catenda'rie de acerdcr com e curso que trabatha. casa tecicrrre em
data eu mais curse. devera pessibititar aiternar entre cr curso. para perder ter acessa ae
caiendarid eirctusivcr dc cursa;
5.3.5 - Permitir acessa ad regimentu interna da escuta;
5.3.5 - Permitir adicienar materiai de apoie para as estudantes;
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6.3? - Agrupar as tuncienaiidades que serãe usadas durante as etapas de ensine e cr que
será usada na fecnamentci de ana;
6.3.3 - Pessuir c iançamentq de presença que deixa pretesscr escqiner se ci tancamentri sera
per semana, mas eu uma data específica. O iancamentq de'-vera umedecer act herarie
cadastrado pete académica;
6.3.9 - Permitir manter seieciqnade em teta turma e etapa. casa e professar queira conferir
se e iançamente esta' cerrete;
6.3.16 - Permitir a iancamente de presença per discipiina, e reatizade per auta eu dia ietive;
6.3.11 - Permitir iancar e centet'idc diária de acerdci cem c hqrarip de auta cadastrada na
sistema, evitandci que seia reatiaadci um cadastre para cada dia;
63.12 - Listar em única teia, tado nerarie de centeuclq cadastrado para c mais seteciqnade;
6.3.13 - Permitir que e pretessqr cadastre as avaiiacões que apticara nas. turmas cum a
centeude que sera cabradci, neta eu cenceite e data da avatiacãe. cem qpcãe de setecienar
se estará visívet eu nae ne pertai de estudante, e que a equipe pedagógica pessa
acompanha-tas atraves de sistema acadêmica;
6.3.15r - Avisar e professar ae cadastrar a avaiiacae quantas pentes ainda estan disponíveis
em retaçãe a etapa seiecienada;
6.3.16 - Permitir iancar ris resuttadcs de tadas as avaiiaç'des de uma unica vez
6.3.16 - Permitir reaiiaar e iancamentc das ticnas desempenhe, casa a turma que ieciqna
tiver ticna de desempenhe cadastrada;
6.3.1 ? - Permitir a iancamente da ticna descritiva, case a turma ter avaiiada per fichas
descritivas;
6.3.16 - Permitir iiberar as teias de acesse de acerde cum a turma que e pretessqr trabaina
na escuta;
6.3.19 - Permitir repiicar uma avaiiacaq para várias turmas que e professar ieciena;
6.326 - Permitir cadastrar avaiiacãe muitidiscipiinar;
6.3.21 - Permitir ccntrciar e que e intermade nn pertai pete mddutci acadêmica.
pessipiiitande a equipe pedagógica inserir ebservacões para ci pretessqr sem atterar as
dades;
6.3.22 - Intermar uma nota persenatizada. para e estudante recebido de outra escuta com a
pentuaçãe trimestrai fechada;
63.23 - Permitir a iancamentq das netas de recuperaçae tinai de estudante;
63.211.r - Permitir a tancamente de conteudo de recuperacac tinai;
6.326 - Permitir iançamentci de presença na recuperacaa tinai;
6.3.26 - Emitir reiatdrie de aniversariantes per turma;
6.3.2? - Emitir reiatórie da pauta para reaiizar a chamada;
63.26 - Permitir a emissãe de reiatdrie de pentuacac restante para as estudantes de uma
turma;
6.329 - Pcssibititar a emissaq dq reiateíirici das avaiiacões marcadas pete pretessqr;
6.336 - Exibir ns teias de pesquisa de sistema grids para filtragem;
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6.361 - Permitir a LiÉiÉiZaçãÚ de sistema atraves de netebeeks, cetiriar, tabiets e ipads atrai.-res
da aaaegader;
6.362 - Permitir encaminhar mensagens para a pertai da estudante.

6.4 - Portal de Estudante
6.4.1 - Permitir acessa ae partai de estudante. detinida dete mt'rdtric académica e e acesse
devera ser independente de mddtrte academico;
6.4.2 - Permitir visaatizar trabatnds. avaiiações. heraria e caierrdarie escatar;
6.4.3 - Permitir visaaiizar a resirttadd das avaiiaçtªies qnanda tar dispanibitizadd pete
pretessar;
6.4.4 - Permitir que a estudante e responsáveis passam tristratizar e baietim após a
tecnamenta de bimestrei'trimestre;
6.4.6 - Permitir ad estudante a visuaiizaçaa da caiendarid ietiva da escata;
6.4.6 - Permitir ac estadante a visnaiizaçad dd nararid de anta da tirrma;
6.4? - Permitir ae estudante e responsáveis visnatizar absewacões registradas sabre as
estudantes após a censentimerrta da equipe pedagógica da escrita;
6.4.6 - Permitir a estadante e respensafveis a visnatizaçaa de mensagens que teram
pastadas peta Escdia aii Secretaria de Educaçacr.

6.6 - Fracassa Seletiva
6.6.1 - Permitir cadastrar cdma retina se a pracessa SEIEÉWD trtiiizara gradaacaa em cursa air
nad;
6.6.2 - Permitir cadastrar os membras da cdmissae avaiiatitra com informação mínima de
name e tnrrçãa de cada membra;
6.6.3 - Permitir cadastrar as pentaacães par títnta de cada carga oferecida;
6.6.4 - Permitir que a seiecãc seia reatizada atraves. de pentnaçaa de tittrias e tampa de
service;
6.6.6 - Permitir centigirrar quantidade (máxima) de cada títtrid que perderá ser apresentada
pete candidata;
6.6.6 - Permitir centigiirar d tipe de ciassiticacãci da carga;
6.6? - Permitir definir as criterias para desempate dd precesse;
6.6.6 - Permitir detiriir a pre-rednisite de cada carga;
6.6.9 - Permitir a cantigaracad de títirtes exciirsivas por carga;
6.6.16 - Permitir que as candidatas passam cadastrar recirrses (revisad de inscrição,
pentaaçad de títirtes e tampa de service);
6.611 - Passtiir rim pertat para a candidata cadastrar e acempartitar sua inscriçãº;
6.612 - Emitir a campreaante de inscriçaa;
66.13 - Emitir a reiatdrici com a ciassiticaçae das candidatas;
6.6.14 - Emitir a reiatarid de retaçad de candidatas.
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6.6 - Biblioteca
6.6.1 - Permitir o cadastro das bioiiotecas da rede monicipat com as. respectivas
conttgdraçães de cada uma deias como: número de exemptares por empréstimo e dias
irãtidos para reserva;
6.6.2 - Possibititar a importação dos ieitores (estudantes e professores] atraves. do modnto
de secretaria;
6.6.3 - Permitir o cadastro de ieitores com seus dados pessoais e endereço;
6.6.4 - Permitir o cadastro de autores;
6.6.6 - Permitir a configuração de envio automático de e-maii para os ieitores aaisando sobre
devotdçães de exempiares e disponibiiidade de errempiar doe toi reservado;
6.6.6 - Permitir o cadastro de editoras.;
6.6? - Permitir o cadastro de tipos de materiais disponíveis na bibiioteca;
6.6.6 - Permitir o cadastro das coieçães presentes na pibtioteca;
6.6.9 - Permitir o cadastro dos exempiares com informaçoes de CDD. CDU oti Cutter. torma
de aquisição. idioma, número de edição, ano de pobticação, assento, autor. se o exemptar
circoia;
6.6.16 - Permitir adicionar imagens iiostrativas ao cadastro do tiara;
6.6.11 - Permitir reaiizar a baixa de exempiares;
6.6.12 - Permitir registrar o empréstimo de errempiares presentes na bibtioteca e emitir o
comprovante de empréstimo;
66.13 - Permitir registrar a renovação dos empréstimos de exempiares da bibiioteca e emitir
o comprovante da renovação do empréstimo;
66.15r - Permitir registrar a devotoção dos empréstimos de exempiares presentes na
bibtioteca;
6.6.16 - Permitir registrar a reserva de exemptares presentes na bibtioteca;
6.6.16 - Permitir reatiaar a avaiiação do estado dos tivros no momento da devoioção e em
caso de aigtima restrição ter a possioiiidade de apticar atgoma penaiidade ao teitor;
6.6.1 ? - Permitir gerar reiatorios através dos grids dinamicos dos principais cadastros;
6.6.16 - Permitir a emissão de etiquetas para cataiogar os errempiares presentes na
hibiioteca;
66.19 - Possibiiitar a emissão da carteira de ieitor;
6.626 - Emitir retatorio para auxitiar no controie de obras emprestadas;
6.6.21 - Emitir reiatorios para anxitiar no contrate de obras reservadas;
66.22 - Emitir a tictta de cadastro do ieitor;
66.23 - Emitir retatorio para aortiiiar no controte de títtrios a serem devotados.

E.? - Portal Interativo de Apoio Pedagógico com jogos digitais educativos a
tecnologia assistia-*a.
6.11 - Garantir estaoitidade para dsoarios simtrttãneos, fornecer saias de reunião remota
oniine, para conversa entre professores, professores e estudantes ou reoniães designadas
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pete centratante. Essas. reuniões pedem ser gravadas e center senhas de acesse.
5.12 - Ser executade em ptataterma wet]; ser reseensitre e tencienar em Windews; Linea;
ceteiares em sens diverses sistemas eeeracienais.
6.7.3 - Ser um site segure, ser otimizado para fernecer acessibilidade para quem
necessita ler em libras eu para baixa visãe;
53.4 - Ser de reseensabiiidade de temeceder; stra instaiacae; mantrtençae e atnaiizaçãe;
5.15 - IDterecer ieges digitais ne mínime ne ensine tendamentat 1, cem a pessibitidade de
futuramente ser adicienadeieges digitais de ensine tendamentai 2;
5.15 - Oferecer ainda entine; via atendente remete eniine; teteiene, e-mait; atendimente via
sistema de cadastre de seiicitaçae para e centratante;
5.1? - Ter praxe máxima de 4-8 neras para reseender as seiicitaçees;
53.8 - Manter histórica des dades de entrada e saída des nsrra'ries eee deverãe ficar
registradas cem e IP, iegin, data e hera;
5.18 - Diseer de iegin diterenciade para Estudante; Preiesser; Direter; Reseensa'rret Master;
5.115 - Pessieititar ser centigtrrade peta Direçae Escetar err Usuarie Master, a
tnncienaiidade de e estudante também desenvetver ieges cem base em seus centet'rdes
adenirides; para cemeartiinar sens cennecimentes;
5.111 - Censtar tedas as discieiinas de tedes es anes escetares e seus reseectives
center'rdes pedagógicas em termate de ieges digitais;
5.112 - Fernecer acessibiiidade.

5.8 - Múdule Chamada pública
5.8.1 - Pessibiiitar e cadastre de erecesses de chamada eribtica e cadastre de resenra;
5.8.2 - Diseer de eecãe de envie de SMS enande e estudante ter atecade e qeande naeter
atecade intermande a nae dispenieitisacae da vaga;
5.8.3 - Permitir anexar a periaria de matrícnta;
5.8.4 - Disper de eeçae das escetas e a secretaria de edncaçãe cancetarem e cadastre des
candidates;
5.8.5 - Diseer de epçae para as. escetas e a secretaria de edncaçãe atterar e cadamre des
candidates;
5.8.5 - Atecar nes estaeetecimentes de ensine atendende es criteries da pertaria de
matrícnta, ehsenfande es timites de vagas;
58? - Diseer de eeçae de cadastrar e tempe iimite para etetivar a matrícnta;
5.8.9 - Vedar cadastre de crianças que nae tenham cemptetade 54 meses até e dia 31 de
marçe de ane cerrente;
5.8.15 - Utiiizar atecacae eetes ternes de atendimente da esceia;
5.8.11 - Vedar a inserçae da mesma esceta duas vezes ne cadastre;
5.8.12 - Usar institicatirra para a esceina das esceias de candidate;
5.818 - Pessieiiitar intermar a quantidade de escetas que e candidate pedera esceiner;
5.8.14 - Faser a aiecaçãe na edecacãe intantii de acerde cem as datas bases disseste na
Avenida Angelo Giuberti, 343 - Bairro Esplanada - Colatina - ES Cep.: 29.702-902 46



ªgº,-º É PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
( ! PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Resºiuçãº CNEr'CZEB Nº 889810, Resºtuçãº CEEi-ES Nº Biiiiãm 4, Resºiuçãº CEEEES Nº
528132819 e º Regimentº Cºmum das escºtas municipais de Cºtatinar'íES;
8.815 - Permitir º cadastrº dºs bairrºs em cada prºcessº a tim de pºssibiiitar a afºcaçãº
dºs candidatºs;
88.18 - Dispºr de teia ºnde serãº tistadas as escºias que participarãº dº prºcessº de
cnamada puºiica e cadastrº de reserva;
8.8.1]r - Apresentar mapeamentº de escºias cºm ºs bairrºs atendidºs peia mesma;
8.8.18 - Permitir º cadastrº de reserva; sendº pºssívei a aiºcaçãº semanaimente ºu quandº
a Secretaria de Educaçãº achar necessáriº. cºm a visuaiizaçãº dº numerº de inscritºs nº
cadastrº; numerº de aiºcadºs, numerº de nãº aiºcadºs e númerº de matricuiadºs;
8.819 - Pºssihiiitar a repiicaçãº dºs prºcessºs de tista de espera e chamada pubiica para
ºs anºs subsequentes;
8.828 - Dispºr de ºpçãº de canceiamentº de escºia;
8.8.21 - Pºssuir teia unica ºnde serã pºssívei visuaiiaar tºdºs ºs cadastrºs dºs candidatºs.
sendº pºssivei a utiiizaçãº dº grid interativº e a pesquisa atraves de campºs;
8.822 - Pºssiºiiitar a aiºcaçãº manuai dº estudante em escºia e turnº iguai ºu diferente dº
que º reaiizadº nº cadastrº;
8.828 - Permitir a desaiºcaçãº manuai dº estudante;
88.24 - Pºssuir teia para a efetivaçãº da matrícuta dºs. candidatºs aiºcadºs, sendº pºssívei
a utiiizaçãº dº grid interativº e a pesquisa atraves de campºs cºm a ºpçãº de cºmunicar
pºr SMS ºs candidatºs que fºram aiºcadºs, bem cºmº sinaiizar a sua desistência ºu º seu
nãº cºmparecimentº.
8.825 - Pºssuir teia de candidatºs nãº aiºcadºs; sendº pºssivei a utitiaaçãº dº grid
interativº e a pesquisa atraves de campºs, sendº pºssívei cºmunicar ºs respºnsaveis. pºr
SMS;
8.828 - Permitir cadastrº na iista de espera; sendº pºssívei a visuaiiaaçãº de sua
cºiºcaçãº, º critériº uiiiizadº para essa pºsiçãº; e as. infºrmações vindas dº cadastrº de
reserva; sendº pºssívei a utiiizaçãº dº grid interativº e a pesquisa atraves de campºs;
8.8.2? - Pºssuir teia de ºbservaçãº; ºnde deverã pºssibititar anºtaçºes acerca dºs cºntatºs
reaiiaadºs cºm a famíiia dº estudante que pºssui cadastrº;
8.828 - *v'isuaiizar º histºricº de aiºcaçães. pºr candidatº e ºu pºr escºia e ºu pºr turma.
88.28 - Permitir víncuiº cºm º mºduiº de cºntrºie academicº, ºnde º estudante aiºcadº
apºs efetivaçãº de matrícuia serã migradº para a teia de matrícuia;
8.838 - Impºssibiiitar a efetivaçãº de matrícuia de um estudante que estiver cºm situaçãº
nºrmai em ºutra escºia da rede e infºrmar a escºia que esta matricuiadº;
8.831 - Permitir a mudança de senha dº respºnsãvei;
8.832 - Permitir º canceiamentº da inscriçãº dº candidatº que nãº cºmpareceu a escºia
apºs a cºnvºcaçãº;
8.833 - Vedar que º mesmº candidatº esteia ativº em mais de um cadastrº;
8.884 - Dispºr de teia ºnde serã fistadº tºdºs ºs respºnsáveis cadastradºs nº pºrtai dº
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respºnsãvei;
66.35 - Fºrnecer ºs campºs ºbrigatóriºs de cada teta em destaque em retaçãº aºs demais
e tºrnar ºbrigatºriº aº usuãriº º preenchimentº para cºnciusãº dº cadastrº;
6.666 - Emitir retatºriº de candidatºs ativºs nº cadastrº de reserva, pºr prºcessº;
6.6.3.6r - Emitir cºmprºvante dºs candidatºs inscritºs nº cadastrº de reserva., pºr prºcessº;
6.696 - Emitir reiatºriº de candidatºs aiºcadºs; pºr escºia ºu tºdas as escºias pºdendº ser
utiiizadº a data de cºnvºcaçãº iniciai e ºu tinai;
6.669 - Emitir reiatºriº de candidatºs que nãº cºmpareceram na cºnvºcaçãº;
66.46 - Emitir reiatºriº de candidatºs nãº atºcadºs;
66.41 - Emitir reiatºriº de quantidade de vagas na rede pºr escºia ºu tºdas as escºias;
66.42 - Emitir reiatºriº nºminai de candidatºs cºm víncuiº e sem víncuiº na rede. tendº a
ºpçãº de seteciºnar º cadastrº e faser a pesquisa pºr bairrº e ºu escºta e ºu períºdº.
66.43 - Emitir reiatºriº nºminai de candidatºs, pºr ºpçãº de escºtas, ativºs nº cadastrº de
reserva;
66.44 - Pºssibiiitar fazer a migraçãº dºs candidatºs nãº aiºcadºs de 6 a 3 anºs dº
prºcessº de chamada pubiica. para º prºcessº de cadastrº de reserva.

6.9 - Mºdulº Pºrtal dº Respºnsável:
6.9.1 - Exibir infºrmaçãº dº Respºnsa'vei que estã iºgadº a tºdº º mºmentº que estiver
ativº nº sistema;
6.9.2 - Enviar autºmaticamente e-maii e SMS quandº tºr feitº um nºvº cadastrº;
6.9.3 - Pºssibiiitar a inscriçãº e acºmpanhamentº dºs candidatºs nºs prºcessºs de
chamadas pubiica cadastrº de reserva ativº;
6.9.4 - Prºibir nºvº cadastrº de candidatº que ta se encºntra cadastradº;
6.9.6 - Fºrnecer ºs campºs ºbrigatóriºs de cada teia em destaque em reiaçãº aºs demais e
tºrnar ºbrigatºriº aº usuãriº º preenchimentº para cºnciusãº dº cadastrº;
6.9.6 - Pºssibiiitar º cadastrº de estudantes nº prºcessº de Chamada Pubiica ativº;
cºnstandº teias dinâmicas e de ta'cii preenchimentº;
6.9? - Permitir aº reaiizar a inscriçãº; que º respºnsãvei tenha acessº a pºrtaria de
matrícuia e sinatize que teu a mesma;
6.9.6 - Permitir na inscriçãº dº prºcessº de chamada pubtica e ºu cadastrº de reserva. nº
mínimº as seguintes intºrmaçães: Nºme cºmptetº dº estudante. CPF dº estudante, data de
nascimentº dº estudante; grau de parentescº dº respºnsãvet cºm º estudante. nºme da
niiaçãº 1 e titiaçãº 2. se pºssui necessidade especiai, em casº pºsitivº infºrmar se pºssui
ºu nãº taudº, se pºssui irmãº gêmeº, períºdº para º quai estã fasendº º cadastrº,
endereçº cºmpietº dº estudante. se utitisa transpºrte tºmecidº peia Secretaria de
Educaçãº, infºrmar a ºpçãº de escºia na quai º candidatº pieiteia a vaga, º turnº a quai º
mesmº tem interesse. se pºssui irmãº na escºta pieiteada e em casº pºsitivº pºssibiiitar
intºrmar º CPF dº irmãº que deverã cºnstar víncuiº na escºia;
6.9.9 - Dispºr aº tinai da inscriçãº da iista de espera e cadastrº de matrícuia, teia para
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conterencia dos dados cadastrados;
5.9.15 - Gerar comprovante de inscrição ao tinaiizar o cadastro; constando os dados
cadastrados. horário e data da inscrição.
5.9.1 1 - Possibiiitar a atteraçao de dados do responsavet exceto o CPF ;
59.12 - Possibiiitar ao responsavet o cancetantento da inscrição;
5913 - Possioiiitar a aiteraçao de senha dentro do proprio portat;
59.14 - Possibiiitar a atteracão do nome do estudante. apos o cadastro ter sido tinaiizado;
5.9.15 - Gerar retatorio de vagas por escoia;
5.9.15 - Possibiiitar gerar a segnnda via do comprovante do cadastro reatizado.

? - DAS ESPECIFICAÇÓES TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS

?.”I - GESTÃÚ DE SAÚDE

T.1.1 - Set 150% WEB. rnoitiosnaªrio. integrado., on-iine, permitindo o contoartiinarnento de
arquivos de dados e intornºracties de uso comum;
11.2 - Possuir ambiente Ciiente-Sewidor sob Protocoto de Rede TCPil-P e HTI'P;
?.15 - Ser desenvoi'rido ent iingoagen'i de programação web e trabainar excinsivan'iente
conectado a Internet;
?.1 .4 - Permitir a hospedagem em sewidor de aoiicaçao nao sendo necessário reatiaar
atoatiaaçties de versties nas estações de trabaino.
11.5 - Manter na memória cache os dados mais importantes. das paginas do sistema nas
estações de trabaino e atnaiiza-tas atrtontaticantente quando houver novas versties;
11.5 - Funcionar ent rede com senadores dos principais sistemas operacionais (8.0)
senters existente atnairnente;
?.1 .? - Ser contoatívet corn peio rnenos 3 (três] dos principais navegadores existente
atnaimente;
?.15 - Prover efetivo contrate de acesso ao apiicatiao atraves do riso de senhas. protegendo
as senhas armazenadas atraves de criptografia;
11.9 - Prover contrate de reãriçao de acesso as tnnçães do aoticatiiro atraves do riso de
senhas. disponibiiizando recurso de dente custodia; otiiizando o conceito de usuario
atrtorizador, ent odaidtrer tonçao. seiecionada a critério do usuário;
?.1.1EI - Permitir acessar todos os ntodiiios por um tinico endereço etetronico;
?.1.1 1 - Permitir o acesso a todos os modaios otitizando apenas tii't'i Étnico identificador tiogin]
e senha;
11.12 - Possibiiitar que o nsna'rio aitere sua propria senha;
11.13 - Possnir rotina para desfazer (resetar) a senha do usuario;
T.1.1a1r - Possihiiitar que o usuario attere sua senha para todos os rnodotos em tinta única
rotina;
?.1.1 5 - Permitir o acesso de mtittipios iogins ent maquina oo navegadores diferentes;
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M .1 Ei - Manter historico dos. acessos por usuário e por função, registrando a data, hora e o
nome do usuario;
?.H? - Btoguear o acesso do usuário ao sistema caso o identificador (iogin) e sentia
estiverem incorretos;
11.18 - Manter tag de auditoria das atteraçoes etetuadas sobre os principais cadastros e
tabeias;
THQ - Funcionar em rede com servidores dos principais sistemas operacionais (SO)
servers existente atuatmente;
MED - Possuir seu desenvotvimento ern interface gráfica comoatívet com peto menos 2
(dois] dos principais SD existente atuatmente;
11.21 - Permitir a visuatizacao de retatorios peto navegador, bem como possibititar que
saiam satvos em disco para posterior reimpressão, inciosive permitindo seiecionar a
impressão de intervatos de páginas e o numero de cópias a serem impressas;
?.122 - Satvar os retatorios em formato de arquivo SPD-F, extensão não edita'vet assegurando
que as informaçoes dos documentos não tenham seu conteúdo aiterado tora do padrão
administrativo do programa, garantido o comprometimento dos documentos oticiais;
?.123 - Permitir a exportação das tabeias integrantes da base de dados do aoticativo em
em uivos tipo texto;
?.124 - Utiiizar bancos de dados que permitam acesso padrao ODBC ou ADD a partir de
outros utitita'rios ou apticativos como geradores de retatorios, geradores. de graticos etc;
11.25 - Possuir vatidaçao na camada de interface com o usuário para os campos
obrigatórios, antes de fazer a requisição de gravação no banco de dados;
11.25 - Assegurar no servidor de apticacao que as informaçoes necessarias para gravação
em banco de dados seiam vatidadas caso a interface com o usuario tatuar por duatguer
motivo;
?.12? - Reaiiaar toda atuatizaçao de dados de torma err-Eine;
TELES - Garantir a integridade reterenciat entre as diversas tabetas dos aoiicativos, atraves
do banco de dados, por meio de triggers ou constraints;
?.129 - Possuir controie de atuatiaação de versão de banco de dados, informando ao
usuario quando ocorrer erros de atuatiaacão e oossioititar a identificação da versao utiiisada.
"MSG - Possuir um Sistema Gerenciador de Banco de Dados Retacionai (SGBD) que
possua o padrão SQL HNSI, sendo obrigatorio o atendimento das seguintes condicoes:
?.131- SGBD totatmerrte de domínio guoiico - Possuir iicença tivre SSD er'ou GLP, ou iicenca
proprietaria sendo fornecida ou cedida gratuitamente peia contratada;
T_ªISE- SGBD - Possuir os seguintes recursos: ooint-in-time recoverv (PITR), tahtespaces,
integridade transacionat, stored procedures, views triggers, suporte a modeio híbrido ooieto-
reiacionat, suporte a tipos geometricas;
?.133 - Atoiar preterenciaimente as regras de integridade do gerenciador de banco de
dados no Servidor de Banco de Dados, de tattorma que, independentemente dos oriviiegios
de acesso do usuario e da forma como ete se der1 não seia permitido tomar inconsistente o
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Banco de Dados;
?.134 - Permitir a reaiiaaçõo de "cópias de segurança" dos dados de forma on-iine e sem
precisar paratisar a execução do banco de dados;
?.135 - SGBD - Conter mecanismos de segurança e proteção dire impeçam a perda de
transações ia etetivadas peio usuario e permita a recuperação de dados na ocorrência de
eventuais taipas, devendo este processo ser totatmente automatico, documentado e seguro;
"H _35 - SGBD - Possuir recursos para ser executado em microcomputadores dire utiiizem Ú'I
tum) ou mais processadores, nao seia iimitado na capacidade de armazenamento e de
acessos a sua base e que possua suporte a ciusterizaçao;
Hit? - armazenar as senhas dos usuarios na torma criptografada, atraves de atgoritmos
proprios do sistema, de tai forma que nunca seiam mostradas em teias de consulta,
manutenção de cadastro de usuarios ou teia de acesso ao sistema;
11.38 - SGBD - Possuir recursos de segurança para impedir que usuários não autorizados
obtenham eam ern acessar a base de dados para etetuar consutta, aiteraçõo, exctusao,
impressão ou cópia;
11.39 - Contratar a vigência do usuário, para determinar o tempo de acesso ao sistema;
?.140 - Permitir atribuir, por usuário, em teias de entrada de dados, menus e reiatorios,
permissao eactusiva para incinir, atterar, consuttar er'ou exctuir dados;
?.1 _41 - Permitir o registro de nívei de acesso (grupo de usuario do sistema), possioiiitando a
usuário rotina de tacit aisoatizaçao de funções como visuaiizar, inciuir, consuttar, atterar e
exciuir, organizando em nívei hierárquico simniando o menu do sistema, sendo possivei ter
visões separadas entre cadastros e reiatõrios.
11.42 - Possibiiitar a restrição de acesso do usuario do sistema por empresa e õiiat.
11,43 - Garantir que a informações obrigatórias seiam vatidadas ria intertace com o usuario
e na camada de negocio, avisando ao usuario do sistema tria mensagem ou destacando em
cor vermeina o campo ou informação;
It.-44. - Permitir o registro de informações da empresa como nome, razao sociai, CNPJ,
dados de endereçamento e dados de contato;
?.1 _45 - Permitir o registro de intormações das titiais como nome, razao sociai, CNPJ, dados
de endereçamento e dados de contato;
11,46 - Permitir o registro de cadastro de Pessoas Físicas, com dados pessoais básicos de
identiticaçõo e com controie de dupiicidade atraves de documentos;
“mar - Permitir o registro de Pessoa Jurídicas, com dados pessoais básicos de
identificação com contrate de dupiicidade atraves do CNPJ;
11.48 - Permitir o registro mannat de países ou carga automática em rotinas de importações;
"Lt-49 - Permitir o registro manuai de Estados por país ou carga automática em rotinas de
importações;
?.1 EC! - Permitir o registro manuai de municípios por estado ou carga automática em rotinas
de importações;
?.151 - Permitir a registro de bairros.;
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?.152 - Permitir º registrº de tipºs de tºgradºurº. 53 Permitir º registrº de tºgradºurºs
ctassifrcandº pºr tipº de iºgradºurº;
?.153 - Permitir º registrº de prºfissãº pºssibititandº a ciassiticaçãº pºr CBD;
?.154 - Permitir º registrº de CEO - Cadastrº Brasiieirº de Ocupaçãº;
11.55 - Permitir a carga dº sistema, atraves da impºrtaçãº dº XML dº SCN-ES ºu através
de carga manuai, de dadºs reterentes as unidades de saúde, cºm suas nabititaçães
pertinentes a prestaçãº de serviçºs SUS;
31.55 - Permitir a carga dº sistema, atraves da impºrtaçãº dº XML dº SCNES ºu através
de carga manuat, de dadºs referentes aºs prºtissiºnais de saúde, cºm suas nabiiitaçães
pertinentes a prestaçãº de serviçºs SUS;
11.57 - Permitir a carga dº sistema, atraves da impºrtaçãº dº XML dº SCNES ºu através
de carga manuat, de dadºs referentes as equipes de saúde dº municípiº;
11.58 - Pºssibititar que a geraçãº de acessº aºs mºduiºs dº sistema seia executada, em
rºtina unica, petº administradºr dº sistema;
"Nãº - Permitir a carga dº sistema, atraves da impºrtaçãº das tabetas amºutatºriais dº
SIMSUS ºu através de carga manuai, de dadºs referentes a prºcedimentºs, Unidades de
Saude, especiaiidades e serviçºst'ciassificaçãº de acºrdº cºm a hierarquia da unidade,
cºdigºs CID, CEOs, tahetas de cºdigºs e descriçães de ãmhitº naciºnat dº Shªr,
cruzamentºs entre prºcedimentºs e CID, CBD, serviçºs e ctassiticaçães e entre as tabeias
de ãmbitº naciºnat;
11.60 - Permitir a carga dº sistema, atraves da impºrtaçãº das tapeias ambutatºriais dº
SIGTAZP de dadºs referentes a prºcedimentºs, especiaiidades, (ZI-Ds, tahetas de cºdigºs,
cruaamentºs entre prºcedimentºs e CID, CBG, serviçºs e ciassiticaçães e entre as tapeias
de ãmbitº naciºnat;
11.61 - Permitir a carga dº sistema, atraves da impºrtaçãº dº XML dº C-ÁDSUS ºu através
de carga manuat, de dadºs referentes aºs pacientes, a tim de aprºveitar as infºrmações ia.
cadastradas neste sistema;
Titã? - Permitir a cºnsulta, de fºrma numerica ºu atfapetica, aº registrº dºs prºcedimentºs
amputatºriais, discriminandº infºrmações básicas, cºmº sua cºmptexidade, instrumentº de
registrº, vatºr unitãriº, idade e sexº permitidºs, entre ºutras;
?.ªl ,63 - Permitir º registrº manuat de turnº de atendimentº ºu registrº autºmaticº nas rºtinas
de impºrtaçãº, pºssibiiitandº º cºmptementº de hºra iniciai e hºra tinai para cºntrºies nºs
agendamentºs;
"titã-4 - Permitir uma tºcatizaçãº rápida dºs registrº de Unidades de Saúde, cºm
tºcaiizaçãº aifabetica ºu numerica pºr iníciº, aprºximaçãº, terminº ºu exatidãº da
infºrmaçãº, pºssibititandº a prºcura pºr nºme da Unidade, cºdigº CNES e centrº de custº;
11.55 - Pºssipiiitar a ativaçãº e inativaçãº dº cadastrº da Unidade de Saude, sendº
ºbrigatºriº registrar data e mºtivº peiº ºuat º usuãriº tºi inativadº;
11.66 - Restringir a vincºiaçãº de Unidades de Saúde a reatizaçãº de serviçºs,
crºnºgramas ãxºs ºu diariºs se º mesmº estiver cºm status de inativº;
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“E? - Permitir o registro marinai de especiatidade habiiitadas para Unidade de Saúde ou
prestador e automaticamente através de importação com o sistema CNES iria €£$me do
arquivo XML atriai oii ªria sistema SlASUS. 59 Permitir o registro manoai de serviço
SUSiciassiticaçao para Unidade de Saúde ou prestador e automaticamente atraves de
importação com o sistema CNES iria iayotrt do arquivo XML atnai Gti via sistema SIHSUS;
11.58 - Permitir o registro manoai de napiiitaçao para Unidade de Saúde e prestador ou
automaticamente através de importação com o sistema CNES via ta'yoirt do arquivo XML
atoai oii tria sistema SIASUS;
TELES - Permitir o registro manoat de proiissionatr'especiaiidade da saúde para Unidade de
Saúde e premador oii automaticamente através de importação com o sistema CNES via
iayoirt do arquivo XML atirai;
Tim - Permitir o cadastramento dos proiissionais da area da Saúde, com informações
pessoais e trabaihistaa nª do CNS, nª de matrícrrta do Departamento Pessoat, inscrição no
conseiito regionai e CBD's de seu exercício, com Vincniaçao aos grupos de atendimento,
unidades em que prestara sewiço e possibitidade de ativaçãoi'desatiwaçao do protissiortai no
sistema;
"LFM - Permitir rima iocatizaçao rápida do registro de proiissionat, com tocaiizaçao
attabetica oii numerica por início, aproximação, termino oii exatidão da intormaçao,
possibiiitando a procura por nome do protissionai, CPP e Cartão Nacionai da Saúde;
1132 - Permitir o cadastramento de endereço residenciai em cadastro único, evitando a
dopiicaçao de informaçoes;
?.133 - Possipiiitar a ciassincação do protissionai por tratamento pessoat para emissão de
correspondência format;
?.134 - Possibititar a ativação e inativação do cadastro do pronssionat, sendo obrigatorio
registrar data e motivo peio quai o usuário foi inativado;
?.ªl _?5 - Restringir a vincoiaçao de proiissionais a reatiaação de serviços, cronogramas tiiros
oii diarios se o mesmo estiver com statirs de inativo;
1136 - Garantir que o protissionat tenha apenas um único cadastro, vatidando por nome,
CPF e Cartão Nacionat da Saúde;
"Elªli? - Possipititar o registro de documentação pessoa! [CPP, identidade, data de
expedição da identidade, órgão de expedição da identidade, estado de expedição da
identidade, número do títtrio do eieitor1 zona eieitorai e seçao);
?.138 - Possipititar o registro de documentação de certidões inatoratidade, dados de
certidão de nascimento, dados de certidão de casamento);
"H _?9 - Possibiiitar o registro de documentação trabathista (número da carteira de trabaiho,
serie, estado, proiissao, número do PISiPASEP e data do PIS);
11.80 - P'ossibititar o registro de dados como: se e auditor, intewaio de consritta caso seia
nabiiitado, Çonsetno Regionai que esta'. vinciiiado e número de registro;
11.81 - Permitir o regimro de entre proiissionai e especiaiidade, possibiiitartdo informar a
carga horária semanat e situação iatiso oii inativo];
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M .82 - Permitir º registº mannat dº cadastrº dº prºtissiºnai ºn autºmaticamente através de
impºrtações cºm º sistema CNES via tavºtrt dº arquivº XML attrat. 85 Permitir º registrº
mannat de especiaiidade dº prºtissiºnai ºii autºmaticamente através de impºrtaçãº cºm º
sistema CH:-ES via tavºirt dº arquivº XML attrat;
11.83 - Permitir º registrº mannat de prºtissiºnaif'especiatidade da saúde para Unidade de
Saúde e Prestadºr ºii autºmaticamente através de impºrtaçãº cºm º sistema CNE8 via
tavºut dº arquivº XML atnai;
31.84 - Permitir º cadastramentº e cºntrºte de intºrmaçºes dºs usuáriºs da saúde, de
termas variadas, cºm infºrmaçºes basicas de identiºcaçãº, dºcnmentaçºes pessºais e
traºatnistas e vincntaçãº a equipe de saúde a quai º mesmº e trtiadº;
11.85 - Permitir uma tºcatiaaçãº rápida dºs registrºs de usuáriºs da saúde cadastradºs,
cºm iºcatizaçãº attaºetica ºn nºme-rica pºr iniciº, aprºximaçãº, terminº ºn exatidãº da
intºrmaçãº, pºssiºititandº a prºcirra pºr cºdigº dº prºntaãriº, númerº dº cartãº SUS, nºme,
CPF, data de nascimentº, nºme da mãe ºn nºme dº pai;
"Mºº - Permitir º cadastramentº e cºntrºte das intºrmaçºes sºciºecºnômicas dºs
cidadãºs (escºtaridade, prºtissãº, nívet de empregº, renda média mensai, situaçãº cºningat)
nsnariºs dºs serviçºs de Saúde;
11.8? - Permitir º cadastramentº de endereçºs residenciat, cºmerciat e dº respºnsãvei dºs
usuáriºs da saúde, em cadastre únicº, evitandº a dnpticaçãº de intºrmaçºes;
11.88 - Pºssiºititar a ctassiticaçãº dº usuáriº da saúde pºr tratamentº pessºai para
emissãº de cºrrespºndência fºrmat;
"[ISS - Pºssihititar a ativaçãº e inativaçãº dº cadastrº dº nsnãriº da saúde, sendº
ºbrigatºriº registrar º mºtivº peiº qnat º usuãriº tºi inativadº;
11,90 - Restringir a vinctiiaçãº dº usuáriº da saúde a serviçºs, benefíciºs e dispensaçãº de
medicaçãº se º mesmº estiver cºm status de inativº;
?.131 - Pºssipititar º registrº de respºnsavet petº usuáriº da saºde pºdendº identiticar qtrat
a ctassiticaçãº dº mesmº, cºmº pai, mãe, tiº, avº etc;
Titã? - Garantir que a infºrmaçºes. ºbrigatºrias seiam vaiidadas na interface cºm º usuáriº
e na camada de negºciº, avisandº aº usuariº dº sistema via mensagem ºn destacandº em
cºr vermeina º campº ºii infºrmaçãº. Tais cºmº: Cartãº Naciºnat dº SUS, nºme dº nsnãriº
da saúde, cºdigº dº prºntirãriº, sertº, raçar'cºr, data de nascimentº, nºme da mãe e dadºs
de endereçº residenciai;
"HBS - Garantir que ama pessºa tenha apenas nm ºnicº prºntnãriº, vatidadº pºr nºme,
CPP e Cartãº Naciºnat da Saúde;
11.94 - Pºssibititar º registrº de dºcnmentaçºes pessºais (CPP, identidade, data de
expediçãº da identidade, ºrgãº de expediçãº da identidade, estadº de expediçãº da
identidade, númerº dº tittiiº dº eieitºr, zºna eteitºrai e seçãº),
?.135 - Pºssibititar º registrº de dºcumentaçºes de certidões (naturaiidade, dadºs de
certidãº de nascimentº, dadºs de certidãº de casamentº);
"H _96 - Pºssiºiiitar º registrº de dºcnmentaçºes trabatnistas (númerº da carteira de

Avenida Angelo Giuberti, 343 - Bairro Esplanada - Colatina - ES Cep.: 29.702-902 54



ªgº,-º É PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
( ! PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

trabaino, serie, estado, profissao, nirmero do PlSr'PASE-P e data do PIS);
"HG? - Possibiiitar o registro de dados da iamíiia, contempiando: unidade de referencia,
Agente Comunitário e codigo da tamíiia na micro a'rea;
11.98 - Possibiiitar o registro de informações de grupo sanguineo e se e doador de sangue;
"311.99 - Possioiiitar vincoiar Lima tota ao paciente, podendo ser por envio de arquivo ou
captura direta atraves de Lima webcam;
T.1.1ÚÚ - Possuir campos esoecíticos para comotetar o cadastro do usuario, de acordo com
as informacoes exigidas oeio ESUS AB, como: Orientação Serroai, Situação conitrgat, Grau
de Instrução, Situação trabaiitista, renda mensai, etc
?.1_101 - Permitir iniormar se o usuario e deticiente e assinaiar doai [is] as soas danciencias;
11.102 - Possioiiitar informar se o usuário da saúde apresenta atgoma condição de saúde
como: Fumante, diabetes, hanseníase, domiciiiado, acamado, dependente de aicooi on
drogas, hipertenso, entre outras;
?.1 103 - Possibiiitar informar se o usuario possuir doenças cardíacas, respiratorias e renais;
?.1.1 [14 - Permitir informar dados sobre usuarios moradores. de rua, como origem da
aiimentaçao diaria, qoantidade de reteicoes por dia, acesso a higiene, tempo em situação
de rua, se possui tamiiiares, entre outros;
11.165 - Possioititar acesso rápido no cadastro de usuário da saúde a dados de nimorico
dos atendimentos reaiiaados na rede de pato menos: Agendamentos, Medicamentos,
Exames, Benefícios, Dados da tamítia, atestados, Atendimentos medicos;
11.106 - Emitir iistagem de (ZI-Ds;
?_1_1[Il? - Emitir reiacão de Procedimentos por tipo de tinanciamento.
11.168 - Emitir reiacão de procedimentos;
11,109 - Emitir reiacao de convênios cadastrados;
11.110 - Emitir a reiacao de iogradooros cadastrados;
?_1_111 - Emitir a reiacão de tipos de iogradooros cadastrados;
?1112 - Emitir a reiacao de bairros cadastrados;
T.1.113 - Emitir a rotação de municípios cadastrados.
?.1_114 - Emitir a reiacão de estados cadastrados;
11.115 - Emitir a reiacao de países cadaârados;
11,116 - Emitir a reiacao de profissões cadastradas;
11.11? - Possibititar emissão de reiatorio doe tiete todas as Unidades de Saúde com seus
respectivos dados.
?_1_118 - Possibiiitar emissão de reiatorio doe iiste as esoeciaiidades por Unidade de
Saúde;
?.1119 - Possioiiitar emissão de reiatorio que tiete os gropos de esoeciaiidades por
Unidade;
?1120 - Possibiiitar emissão de reiatorio que tiste os orotissionais por Unidade de Saúde.
12-41r Emitir reiatorio de Fiona de Procura de Outros Município por Especiatidade;
?_1_121 - Emitir (Branco de Percentoai de Atendimentos por Município;
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?.H 22 - Possioititar emissão da ficha profissionat;
11.1 23 - Possibiiitar emissão de reiatorio dos protissionais por equipe;
231.124 - Possibititar emissão de reiatorio das equipes por protissionai;
?.1.125 - Possibiiitar emissão de reiatorio dos protissionais por especiaiidade.
11.126 - Possibiiitar emissão de reiatorio de tistagem de todos os protissionais
cadastrados
T.1.12T - Possibiiitar a criação de grupos para agrupamento de especiaiidades.
31.128 - Permitir a natiiiitação.."inabiiitação dos grupos de especiaiidades por moduio;
211.129 - Permitir a vincuiação de especiaiidades a grupos de especiaiidades;
?.1.13O - Possibiiitar a emissão do cartão de identiticação do paciente, bem como da ficha
de prontuãrio do mesmo, para utiiização dos serviços de Saúde, com dados basicos de
identiticação do mesmo;
11.131 - Emitir a partir do cadastro do usuãrio da saúde a carteirinha de identiticação
municipai;
2.1.132 - Emitir a partir do cadastro de usuãrio da saúde a ficha de prontua'rio para
arquivamento nos prontuários;
?.H 33 - Emitir a partir do cadastro do usuãrio da saúde a impressão da etiqueta de
identiticação do envetope do prontuário;
?.1_134 - Possibiiitar a emissão de reiatorio de histórico gerat de atendimentos ao paciente,
contendo todas as informações de atendimentos prestados no município;
11.135 - Emitir Reiação de Usuãrios ativos e inativos;
?_1_136 - Possibiiitar emissão de retatorio de usuários da saude aniversariantes por período;
11.13? - Emitir reiação de usuãrios por tipo de inativação;
11,133 - Emitir reiatorio quantitativo de cadastro de usuãrios reaiiaado por período;
11.139 - Emitir reiatorio de reiação de usuários por idade.

?.2 - Agendamento Interno
12.1 - Reaiizar a criação de varios horários de atendimento de um protissionai para um
mesmo dia;
?.22 - Possuir integração com o moduio de Faturamento da Produção;
?.23 - Permitir o registro de grupo de especiaiidade, de modo a agrupar as especiaiidades
e seus respectivos procedimentos visando meinor controie dos serviços prestados;
12.4 - Restringir o acesso ao registro de cronograma titio por nívet de acesso por usuãrio do
sistematunidade e grupo de especiaiidade;
12.5 - Permitir o registro de especiaiidadei'sewiço por grupo de especiaiidade;
32.5 - Possibiiitar a distribuição das vagas do cronograma entre retorno e 1ª consulta,
vaiidando as vagas no agendamento;
?“.2? - Permitir que um cronograma seia criado por protissionai ou CBD;
?.28 - Permitir que seia teito o controie de vagas por cronograma;
?.29 - Possibititar a restrição de acesso aos usuãrios para cronogramas normais e
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cempartitnades;
T.E.“) - Permitir a iecatisaçae de creneqrama titre a partir das intermaçees: turne CNS de
pretissienai, matrícuta de pretissienat e neme de prenssienat;
?.2.1 1 - Pessibiiitar se registre de atendente respensaªuei peie agendamente da censutta;
12.12 - Permitir a transferencia de agendamente seia para entre creneqrama de mesme dia
eu de entra data des de que seia da mesma especiatidade.
?.2.1 3 - Restringir per paciente apenas. uma vaga per crenegrama de atendimente;
32.14 - Pessuir destaque sisnai de crenegramas cem vagas esgetadas dispeníveis e
piequeades;
?.215 - Permitir e agendamente de censuitas para datas pesterieres;
12.15 - Permitir e cancetamente de censuitas agendadas, cem esterne da vaga, sem a
necessidade de esciiisae de registre;
12.1? - Pessibiiitar na teia de agendamente a visnaiizacãe de pacientes na fria de espera
per crenegrama eu per especiaiidade;
?.21 8 - Pessuir centreie de uaiidade para atuaiizacae e inativaçãe de prentuaries;
12.19 - Pessibititar a visuatizacae de catenda'rie ein teia, per mes, semana en dia;
?.220 - Pessieiiitar reaiiaar marcaçae de censnita de tisieterapia para tratamente a tenge
praxe;
?.221 - Permitir a impressãe de cemprevante de aqendarnente de paciente;
12.22 - Permitir a nniticacae de tedas as intermaçees de pacientes em case de
depiicidades;
?.223 - Pessieiiitar a emissae de históricas de paciente nes agendamentes de
especiaiidades e exames;
12,24 - Pessieiiitar a emissae de mapa de censuttas para centreie medica;
12.25 - Pessuir reiaterie que traga e mapa diarie de censuita para centreie medica;
?.225 - Pessuir retaterie que cantenna e centrete de tatteses per Lim periede1 que traga a
especiatidade da censnita, e neme de pretissienat e a unidade de atendimenta iunte cem a
quantidade de pacientes que tattaram;
?.22? - Permitir gerar qra'tices cem e quantitative de censuttas reaiiaadas de acerde cem e
períede escetnide:
12—28 - Center reiaterie que traga a vagas que ainda estae dispeniireis nes crenegramas des
pretissienais, que tenha a quantidade ecupada, e a quantidade que ainda esta iivre para
marcaçae de censnitas;
?.229 - Centreiar a predtrtiiridade des tuncienaries de seter de marcacae de censutta, que
mestre a quantidade de agendamentes reatizades per períede;
3230 - Tracer e quantitative de agendamentes da Unidade que centenna e tratei de
precedimente reaiizade e sua percentagem

?.3 - Centre Especializada
13.1 - Permitir ceniiguracae per especiaiidade (Ptane Terapeutice);
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?.32- Permitir Cadastramento de insumos consumidos peio usuário ao tongo do tratamento;
?.33- Documentos usuarios - anexo de documentos no ato agendamento;
?.34- Cadastro de acompanhante no agendamento;
?.3-6- Atendimento Médico de acordo com e Piano terapêutico tAcompannamento) -
i".3.6- visão de forma compieta de todo o histórico de tratamento do paciente;
"ria.?- Frequência de Acompanhamento tiiro;
T_3_8- Permitir informar outras especiaiidades fora do Piano terapêutico; tista especiaiidades
informadas
?.33- Emissão do Historico Médico de acordo com tratamento;
?.3.1 O - Cadastro de Interconsuita - Permitir acessar informações da Interconsutta e do piano
terapêutico atraves da teia de acompanhamento;
131 1 - Permite criar diferentes grupos de atendimento para níveis diferentes de atendimento
dentro de cada unidade;
33.12 - Permitir cadastro de Equipe muitidiscipiinar vincuiando as especiaiidades de cada
equipe;
13.13 - Permitir faser a vincutaçao da equipe a unidade referencia;
?.314 - Permitir criar cronogramas diários para cada equipe muitidiscipiinar definindo a
quantidade de pacientes que deverão ser atendidos;
303.15 - Permitir cadastrar diferentes tipos de Incapacidades cognitivas;
?.3.1 6 - Permitir cadastrar diferentes tipos de tocai para internacãor'permanencia;
13.1? - Permitir cadastrar diferentes tipos de "trªia de Aiimentacao;
?.111 8 - Permitir cadastrar diferentes tipos de Estado Nutricionai do paciente para o
atendimento Nutricionai;
13,19 - Permitir cadastrar os diferentes tipos de amputação;
13.20 - Permitir criar tipos diferentes de perfii dos pacientes para ctassiticaçao AIH HAN;
?.321 - Permitir cadastrar diferentes tipos de Meios auxitiares de iocomocao;
?322 - Permitir cadastrar os diferentes tipos de degiutiçao;
13.23 - Permitir gerenciar diferentes tipos de produtos e medicamentos para dispensação
ao paciente no momento do atendimento;
13.24 - Permitir vincuiar o codigo verificador ao produto e definir tratores para cada produto
ou materiai;
13.25 - Permitir cadastro de boisa de Ostomia sendo possiuet controie a dispensação por
cota. (Distribuição de Produtos);
?.326 - Permitir reatizar o agendamento dos pacientes atraves da pesquisa de equipes
disponíveis;
?.32? - Permitir detinir parâmetro de prioridade no agendamento de uma paciente;
13.28 - Permitir detinir parâmetro de situação para cada agendamento ao paciente podendo
ser Agendado, Confirmado Paita, Canceiado ou Em Tratamento;
13.29 - Permitir faaer o agendando para datas futuras obedecendo a disponibitidade das
agendas das equipes;
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?.3333 - Permitir reaiizar atendimento de 1ª cºnsuita ºnde º paciente tera cºntatº cºm a
equipe muitidiscipiinar de auaiiaçêº;
?.331 - Permitir que º paciente seia atendidº pºr uma equipe muitidiscipiinar ºnde cada
especiaiidade apresenta º parecer ciinicº dº paciente.
"313.32 - Permitir que nº mºmentº dº atendimentº muitidiscipiinar seia dennidº º tipºs de
destecnº para cada paciente;
FÃS?» - apresentar em uma mesma teia º diagnºsticº de cada mêdicº pºdendº ser euºiuídº
de acºrdº cºm º atendimentº anteriºr;
?.334 - Permitir criar º pianº Terapêuticº para acºmpannamentº dº paciente;
?.335 - Permitir nº pianº terapêuticº infºrmar ºs ººietivºs que deverãº ser aicançadºs
durante º tratamentº dº paciente;
1336 - Permitir nº pianº terapêuticº intºrmar º pianº de cuidadºs que deverá ser adºtadº
nº tratamentº dº paciente;
?.33? - Permitir nº pianº terapêuticº detinir a quantidade de cºnsuttas necessárias para a
cºnciusaº dº tratamentº;
13.38 - Permitir vincuiar a dispensaçãº de medicamentº aº pianº terapêuticº dº paciente;
?.339 - Permitir que cada prºiissiºnai taca º acºmpanhamentº de tºrma individuai; mas que
as infºrmacºes seiam acessíveis pºr tºdºs ºs prºtissiºnais que fazem parte dº pianº
terapêuticº;
13.40 - Dispºnibiiizar uma teia de acºmpanhamentº ºnde será pºssíuei ºbservar tºdº º
pianº terapêuticº dº paciente iistandº tºdas as especiaiidades que iaaem parte dº
tratamentº dº paciente
13.41 - Apresentar º acºmpannamentº de cada especiaiidade medica pºr atendimentºidata
reaiiaadº aº paciente;
13.42 - Permitir acessar infºrmações da Intercºnsuita e dº pianº terapêuticº atraves da teia
de acºmpanha mentº;
iii.-43. - Permitir que º especiaiista em nutriçãº na teia de atendimentº iniºrme as
intºrmacêes de antrºpºmetria e º indice de massa cºrpºrai.

?.4- Prºntuáriº Eletrºnicº
T_êt- Ordenar a iria de espera para atendimentº nas unidades de prºntº atendimentº
cºnfºrme ciassiticaçêº de riscº;
?'.4.2- Permitir º registrº da triagem; peiº prºtissiºnai respºnsavei peiº atendimentº;
?.43- Permitir º registrº da anamnese dº paciente;
Dt.-ªi- Permitir a cºnstrita dº histºricº dºs tittimºs atendimentºs dº paciente;
?.45- Permitir º registrº dº CID nº atendimentº;
?.45- Permitir a impressãº da prescriçãº de medicamentºs.;
?“.43- Permitir a cºnsutta da iista de medicamentºs dº RENAME tReiaçêº Naciºnai de
Medicamentºs Essenciai) pºr meiº dº sistema, permitindº prescrever medicamentºs desta
iista aºs pacientes;
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?.43- Permitir º registrº e impressãº de atestadºs e cºmprºvantes de atendimentº;
?.43- Permitir º registrº e impressãº de sºiicitaçãº de exames;
?_4_1 [il-Permitir º registrº e impressãº de encaminhamentºs;
?.«M 1-21Permitir a cºnsulta dº histºricº dºs atendimentºs dº paciente;
"314.1 2-Permitir que º prºtissiºnai cºnsulte ºu imprima ºs restritadºs dºs. exames reaiixadºs
nº sistema;
?.4_13-Eiispºnibiiixar aº usuãriº º histºricº dºs atendimentºs dº paciente; cºnstandº as
infºrmaçºes dº atendimentº; unidade de saúde, data, hºra e prºtissiºnai que atendeu;
?.ctt 4-1Permitir º agendamentº dº atendimentº dºs pacientes;
?.áxt 5-Permitir a impressãº ficha de atendimentº;
14.1 º—Permitir º registrº da triagem, peiº prºtissiºnai respºnsavei peiº atendimentº;
Tºt ?-Permitir que º prºtissiºnai cºnsaite ºs atendimentºs dº paciente;
14.1 º-Permitir que º prºãssiºnai registre ºs prºcedimentºs;
"riam ã-Permitir a prescriçãº de medicamentºs;
TAEG-Permitir a cºnsnita dº histºricº dºs atendimentºs dº paciente.

?“.5- La hºratºriº
?.ãt Permitir Cadastrº de Métºdº de àna'iise pºr exame;
?”.52- Permitir Cadastrº de Crºnºgrama Labºratºriai;
?.53- Permitir Cadastrº de Exame;
?_5_=t- Permitir Cadastrº de Vetºres de Reterencia;
?.55- Permitir Cadastrº de Itens dº Exame;
?.ºº- Permitir Cadastrº de Labºratºriº;
"riº.?- Permitir Cadastrº de Bancada;
?.53- Permitir Requisiçãº de Exame;
15.9: Permitir Impressãº de Cºmprºvante de Retirada de Resultadº;
35,1 Ú-Permitir Execuçãº dº Exame;
15.1 1-2Permitir Cºnsulta de Resultadºs de Exames;
?_5_12-Permitir Latidº dº Exame;
"Lºt 3--Permitir Cadastrº de Grupº de Exame;
15.1 4-Perrnitir Cadastrº de Resuitadº sem nescidade de criar Sºiicitaçãº anteriºr
15,1 º-Permitir º Interiaceamentº de restritadºs cºm a maquina A1 5;
?'.5.16-1Permitir cadastrº de Recursºs para cºntrºte de taººratºriºs terceirizadºs
?_5_1 ?-Permitir cºntrºie de tratºres de sºticitaçºes de exames para tabºratºriºs terceirizadºs
atraves de cºtas previamente xincniadas aºs. recursºs.
35.1 S-Permitir sºiicitaçãº de Exames eietrºnicas prºvenientes dº prºntuáriº eietrºnicº
Sºticitadº peiº medicº durante º atendimentº.
15.1 ã-Permitir Emissãº de reiatºriº de Percentuat de exames pºr períºdº.
?.520-Permitir Emissãº de reiatºriº de Exames pºr pacientes gestantes pºr períºdº
15.21 Permitir Emissãº de reiatºriº quantitativº de Sºiicitaçºes pºr data de Cºieta.
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?.6- Central de Regulaçãº
?.GÁ - Permitir º Cadastrº de viagens
?.62- Permitir º registrº de viagens;
T.E.?» Permitir a impressãº de Mapa de viagem para cºntrºte dº mºtºrista.
?.Eíf-t- Permitir º cadastrº de veicutºs cºntendº infºrmaçãº de Lºtaçãº e pºdendº destinar
parte das vagas para usº de pacientes cºm necessidades especiais
?.55- Pºssuir teia para Cºnferencia e Faturamentº das viagens reaiizadas.
?.66- Permitir º cadastramentº de prestadºres de serviçºs;
Fã?- Permitir º cadastramentº de agenda de veícutº infºrmandº: Situaçãº, Descriçãº,
Sºiicitante; Datatnºra de Saída, Datatnºra de Retºrnº, Descriçãº dº Mºtivº, Dadºs dº
veícuiº, Dadºs da ºrigem; Dadºs dº Destinº;
16,8- Permitir Gadaãrº de Bºticitaçãº cºntendº infºrmaçãº de serviçº sºiicitadº; grau de
urgência, Cid , nºme dº sºiicitante e númerº de prºtºcºtº para acºmpannamentº pºsteriºr;
?.Eíã- Pºssibiiitar visuaiizaçãº dº Atendente que cadastrºu a Sºiicitaçãº;
?Jíi [II-Permitir cºntrºte da Fita de espera cºntendº pesquisa pºr nºme dº paciente; numerº
de prºtºcºtº; serviçº sºticitadº e Data de sºiicitaçãº;
?.Em 1-3Permitir registrº de Parecer, sendº pºssívei reatizar variºs registrºs ficandº
registradº as datas de cada um detes;
?.ãt E-Permitir arquivamentº da Sºiicitaçãº mediante a infºrmaçãº dº Mºtivº;
íam-Permitir desarquivar sºiicitaçãº casº necessáriº pºssibiiitandº que a mesma vºte
para a tita de espera;
"LEM ªi,-Permitir infºrmar agendamentº da Sºiicitaçãº retirandº a mesma da Fita de espera;
16.1 5-Permitir pesquisa de Sºiicitaçães agendadas;
?.ãt EA-Permitir visuaiizaçãº em Teia de graticº dinamicº de sºiicitaçãº pºr unidade;
15.1i-Permitirvisuatizaçãº em Teia de graficº dinâmicº de sºiicitaçãº pºr tipº de grupº.

?.T- Farmácia
?.?1- Permitir a impºrtaçãº dº RENAME;
?.?2- Interfacear cºm ºs sistemas gºvernamentais Hºrusr'Sigaf, expºrtandº infºrmações
necessárias para este sistema usandº a tecnºiºgia WebSewice.
?.?3- Pºssuir teia de acertºs de saidº de estºque ºnde º usuãriº pºssa infºrmar º saidº
reai e º sistema faça ºs aiustes de estºque necessáriºs;
?.?4- Pºssipiiitar infºrmar a quantidade; pºsºiºgia e fºrma de apiicaçãº nº atº da
prescriçãº;
Tlã- Permitir a dispensaçãº de medicamentºs e materiais pºr paciente;
?.TE- Permitir a dispensaçãº de medicamentºs e materiais pºr cºdigº de barras;
?.?J- Permitir a dispensaçãº de medicamentºs e materiais pºr númerº de iºte e vatidade;
?.?E- Permitir º registrº da sºiicitaçãº de prºdutºs através de pedidº;
?.?3- Permitir º cadastrº de materiais e medicamentºs;
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?."H [J-Permitir o cadastro de miittipios estoques;
?.?Á 1-Permitir vincntar os produtos ao estoque cadastrado;
?.11 2-Permitir o registro da entrada dos. produtos por tapricante, data de tapricacão, data de
vencimento, número do tote e tratar unitário;
?'.i'.13-Permitir a constrita de saida dos produtos;
111 4-2Perrnitir o registro da saída de produtos.;
?.?1 5-Permitir informar durante a Entrada no estoque informar o Tipo de entrada e Fonte de
tinanciarnento
?."H tir-Permitir intormar o número da nota tiscai durante a entrada de produtos.
?.“ Y-Permitir intormar nirmero de AP durante a entrada de produtos.
Tilt 8-Vedar a tistagem de produtos vencidos na teia de Dispensação como forma de
contrate:
?_?_1Q-P'os.sitriiitar a visnatizacao do histórico do paciente durante a dispensação podendo o
prazo do histórico ser conngirra'rrei de acordo com a necessidade do município;
"MED-Permitir o registro de perdas e o motivo das perdas dos produtos;
?.?21 Permitir o registro da transferência de produtos entre os estoques;
?.?EE-Permitir intormar o Codigo CATMAT;
RIM-Permitir intormar o tipo de medicamente, conforme tipos de informados peto Horns;
?.?24-Possntr rotina de emissão dos iivros de contrate de medicamentos controiados, sendo
etes, psicotropicos, entorpecente, controte especiai;
T.?Eã-Disponibiiizar quadro dinamico com informações de movimentações em aberto na
teia iniciat do sistema para maior contrate;
?.?25—Ter a opcao de receber receita Eietronica proveniente do sistema de Prontnario
Etetronico a partir do atendimento médico.
?_?.2?-Possnir retatorios especíticos para os medicamentos. Psicotrópicas.
"LIES-Emitir retatorio de Histórico de Dispensação por Período.
?ÍÇEQ-Emitir retatorio de Saída de produtos Consotidados Trimestrai.

?.8- Pronto atendimento
Fiat - Permitir o registro dos atendimentos reaiizados;
?.82- Permitir o cadastro da entrada do paciente reatizada peia recepção;
18,3- Permitir cadastro de admissão de urgência;
?'.8.4- Permitir reatisaçao de triagem de paciente;
18.5 Permitir Cadastro e trtiiieaçâo do protocoto de Manchester;
?Efy- Reaiizar atraves do protocoio de Manchester a ctassitrcaçao automática de prioridade
de atendimento;
"[S]- O sistema deve possuir painei de chamada podendo este controiar setores destintos;
?“.EE- Permitir cadastro de setores;
?.83- Permitir cadastro de Saias de atendimentos;
18.1 [il-Permitir remaneiamento de pacientes. por saias;
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i.8.1 1-Permitir que o profissionat aisnatize o tempo de espera por paciente e prioridade de
atendimento ctassificado por cores de acordo com o profocoto de Manchester;
T_SÁ 2-Permitir que durante o atendimento o Médico possa soiicitar exames;
?.S.1 3-2Permitir que durante o atendimento o medico possa soticitar medicação;
i".8.14-Permitir a impressão da ficha de atendimento;
18.1 5-1Permitir consattar o histórico dos fittimos atendimentos reatisados para o paciente;
"r_a1 G-Permitir o registro de orientações no momento do atendimento;
ran ?-Permitir a impressão do Etoietim de Atendimento.

?.9- SISAB

TEM - Permitir importar o arquivo XML do CNES;
?.92- Reaiizar o faturamento dos procedimentos odontoiogicos por dente e face;
?.93- Permitir cadastrar famítias. contorme ticha e-stis;
?.9.4- Permitir cadastrar domicíiios conforme ficna esse;
?.95- Permitir o registro das visitas domiciiiares conforme ficha e-Sns;
Tªij- Permitir o registro dos. atendimentos individirais conforme ticna e-Sns;
Fig.?- Permitir o registro dos atendimentos cotetivos conforme iicha e-Sns;
?.38- Permitir o registro de procedimentos conforme ticha e-Sns;
?33- Permitir o regimro de atividade coietirra conforme ficha e-Sirs
?.SH til-Permitir registro da ficha de Monitoramento [covidjr conforme ticnas e-Sns
19.1 1-Permitir o registro de marcadores de consumo atimentar conforme ticna e-Sns
rss 2-Permitir o registro de Aaaiiaçao de etegibitidade e admissao conforme ticna e-Sns
"LEM IB,-Permitir o registro de
TEM-Permitir a exportação das informaçoes geradas atraves do Haiti para o sistema e-
Sos;
19.1 5-Permitir a exportação do cadastro dos pacientes para o e-Sirs;
39,1 d-Utiiizar o SIGTA-P como instrumento de atnaiizaçao da Tabeia de Procedimentos,
Medicamentos e GPM do SUS;
?.Eizt ?-Permitir a importação das tapetas do SIGTAP;
íam-Permitir parametrizar os procedimentos conforme o tipo de atendimento unidade e
tipo de consntta e ocupação;
19,1 Q-Fteatizar o tatnramento antomatisado da tictra de atendimento individuai;
FEED-Restam o tatirramento antomatisado da frcna de atendimento odontotogico;
?.921-Reaiizar o faturamento automatizado da ticna de visita domicitiar;
isª-Permitir reaiizar a migração de famítias;
?.923-Reatizar a unificação de cadastros individirais que emao dnpiicados nos registros;
TBM-Permitir possibiiitar a migração de Famitias entre os ACS de maneira simpies.
isª-Possuir reiatorios, baseados no cadastro do indivíduo, acerca da produção do Agente
de Saúde autenticado, apresentando os quantitativos totais e os referidos indivíduos;
FBES-Passos reiatorios; baseados na produção do agente, de acordo com as visitas
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reaiizadas

?.10- SISAE MOBILE
?.1Ú.1-Permitire cadastre de demicíiid;
?.ªl [JE-Permitir e registra de Famíiias;
?.1 [I_S-Permitir e registra de Demicíiias;
?.1 [JÁ-Permitir e registra da Ficha de Visitas Demiciiiares;
?.1 [I_S-Permitir e registro de Endereccs;
?.1 [LG-Permitir e registra de Pessoas;
T_ªl [Li-Permitir e registra da Atividade Detetiva;
"H EJB-Permitir e irabaiire citiine e a expertaçadr.-'sincrcnizaçad das dadas cem a base centrai
a daatdrrer raramente;
“O_º-Permitir que em casa de substituiçae de dispositivo mdvei, par daaidder metivcr, que
as dados referentes as itinerário atirai de usuario autenticada, armazenados na servidor,
seiam dispentbiiiaadcs;
N 0.1 [ll Passirir a cgcae de tiiirar as demicíiids cadastradas atraves de acme das indivídiicrs
cadastradas. nas mesmas;
?.1 0.1 1-Permitir incidir e exciirir um integrante de uma tamiiia.

?.11- Produção Ambulatorial
?.ªl 1.1 -Permitir e cadastre da Ficha de Prºgramação Orçamentária (FPO) para cada
estabetecimeriid da entidade, passibiiitandd aas gestores rim ccntrcrte de orçamento ger
grapcs de grecedimentns, subgrrrges, farma de organizacãa err pracedimenics);
?.1 1.2-Permitir a digitaçãº das gracedimeatns BPA Censniidadc;
?.1 iii-Permitir a digitação des. precedimentes BPA Individuaiiaadd;
"H iai-Permitir integracad cum e sistema de Agendamente de caasrrttas pessibiiitande
receber aiiidmaticamente as agendas previamente cadastradas;
?.1 1.5—Permitirvisuaiizacãd de percentagem de precedimentds digitadas par agenda;
?.11.6-Passibiiitarcadastra de Teto Financeira par unidade;
"H ªl.?-Pdssiiir vatidacãd de precedimentns por idade ,sem e ciassiiicaçãe de unidade de
acordo com Sigtap;
?.1 ”LS-Permitir aisuatizacãe em teia de Grafica Dinâmica de vaieres per ccmpetencia
H ”IB-Permitir atiraiizacad das iabeias Sigtap mensaimerite;
?.11.10-Vaiidar na digiiacad ds precedimentes par tigcr canseiidd e individuaiizadd evitandº
Gicsas;
?“.ªl 1.1 1-Permitir importação de ardiiiucs BPI-'a;
?.11_1Z-Permitirapiiraçãe dc BPA;
?.1 1.13-Permitir a ecpcriacaa de arquive BPA;
M 1 _1 4-Permitir âpuracãe de FPO;
T_ªl 1.15—P'ermitir exportaçãº de arquive FPO;
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M 1 _1 º-Permitir Visuaiizaçãº de reiatºriº FPB;
?.ªl 1.1 T-P'ermitir cadastrº de fall-ZI;
?.1 1.1 S-Permitir apuraçãº de AIH;
?.1 1.1 ã-Permitir Expºrtaçãº de AIH;
?.1 1.20-Permitir abertura e fechamentº de Cºmpetência;
"riªl 1,21 Permitir emissãº de Reiatºriº de prºduçãº dº prºtissiºnai pºr unidade.
"H “IEE-Permitir emissãº de Estatísticº da Prºduçãº mensat pºr unidade de Saude;
?.1 ”IES-Permitir emissãº de Retatºriºs Estatísticºs de CID;
?.1 ta.-Permitir emissãº de Reiatºriºs de prºduçãº pºr prºtissiºnat.

?.12 - Pºrtal dº Paciente
?'_12_1-Permitir criaçãº de iºgin e senha de acessº aº paciente através dºs ºutrºs mºduiºs
e emissãº de uma carteirinha cºm ºs dadºs de ºrientaçãº para acessº aº pºrtai;
IDE-Permitir que º paciente tenha acessº a aisuatizar e imprimir resuitadºs de exames
que tºram digitadºs nº sistema de Labºratºriº, inciusiire destacandº ºs dadºs da ºitima
sºiicitaçãº;
ímã-Permitir que º paciente tenha acessº aº histºricº de seus atendimentºs nº
Agendamentº Internº e suas situaçºes [agendadº, sºticitadº; cºntirrnadº; tattºº);
?”.124-Permitir que º paciente tenha acessº a situaçãº dºs seus prºtºcºiºs dº sistema de
Reguiaçãº;
KDE-Permitir que º paciente tenna acessº a aisuatizar º histºricº de tºdºs ºs
atendimentºs de atençãº ºãsicas registradas para º mesmº e sua tamíiia atraves dº
sistema BISA-B;
IDE-Permitir que º usuãriº pºssa cºnsuttar ºs crºnºgramas das unidades; pºdendº
visuaiizar a data; a especiaiidade; º prºtissiºnat; º turnº de atendimentº e º numerº de
vagas prºgramadas para atendimentº;
?.1 2.?--Permitir que º paciente pºssa aiterar sua senha;
MEE-Permitir que º paciente pºssa cadastrar ºwidºrias; ciassiticandº-as cºmº
Infºrmaçãº; Sugestãº, Rectamaçãº; Eiºgiº; Denuncia ºu Sºiicitaçãº;
?.1 2.9—Permitir que º paciente pºssa registrar ºuvidºrias cºmº anºnimº;
?“.121Ú-Permitir que º paciente receba as respºstas de suas ºuvidºrias enviadas peiº pºrtai
dº paciente;
?'.12.11-2Exiºir peiº menºs as seguintes infºrmaçºes retativas aº agendamentº de cºnsntta
criadº nº sistema dº municípiº: Data da agenda; hºrariº; unidade de saude, prºãssiºnai;
CBD;
312.1 E-Permitir aº usuariº cºnsuttar seus dadºs cadastrais.

& - DAS ESPECIFICAÇÚES TÉCNICAS DERIGATÚRIAS

8.1- GESTAÚ DE CONTROLE INTERND:
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0.1.1 - Operar excinsivamente em ptatatomta WEB;
0.1.2 - Acessar sistema WEB por navegadores t-Etrowsers) de mercado, entre etes; no
mínimo: Internet Expiorer [versão 11 on snperior). - Molina-Firefox; - Googie Chrome; - Edge;
- Safari, Opera;
8.1.3 - Possuir sistema operacionai do Servidor: Windows Server 2000 R2 SP1 ou superior,
Distribirição Lima: e IOS;
0.1.4 - Estar disponívet para navegação em dispositivos. mobiies (no mínimo Android e IDS);
8.1.5 - representar as teias de pesquisas e consoitas responsivas e adaptativas doando
acessadas via browser e visnaiicadas nos dispositivos mobiies;
8.1.0 - Ser executado em ambiente mnititrstra'rio;
0.13 - Permitir acesso ao sistema somente por meio de togin e senha;
0.1.0 - Ser instaiado iocatmente ou em nuvem;
0.1.0 - Permitir nrírmero iiimitado de usuarios;
0.1.10 Fermitir número itimitado de usuarios simirttãneos;
8.1.11 --3Per mnitiirsrrarios permitindo o trabaino simiritãneo em uma mesma tarefa. com totat
integridade dos dados;
8.1.12 Permitir o cadastramento de todos os nstra'rios deseiados; possibiiitando a indicação
de direito de acesso a cada funcionaiidade disponívei;
8.1.13 Permitir que os usuarios tenham acesso on-tine as. informações do Banco de Dados
somente a partir do sistema;
8114 -Ser baseado em arquitetura compatívet. no mínimo; com 03 camadas e a 3ª camada
ctiente devera ser trtitiaado no browser;
0.1.15 Permitir a emissão de retatorios com a possibitidade de personatização de iavout e
impressão de brasões; deiinidos peio nstra'rio;
0.1.10 Permitir doe reiatorios saivos por usuarios que os moditicarant. possam ser
compartitbados com outros nsnãrios;
0.1.1? Prever a incinsão de usuarios sem a prévia determinação de senha de acesso; sendo
que a mesma será definida peto próprio usuário, girando tor acessar o sistema peta primeira
vez;
01.10 Suportar o consumo de varios tipos de tontes de dados simottãneos, tais como:
arquivos TXT; XML, CSV, JSON e os principais SGBD's do mercado.
01.10 Demonstrar anaiises em tempo reai por meio dashboard [painei eietrãnico] de
vatores e percentuais; conforme o caso - na forma detinida peio art. 2ª; % 2ª, Inciso II do
Decreto Eederai ?105. de 2rrosr2mo, dire regniamenton o art. 48, parágrafo único da LC
10152000, com as atteraçoes introduzidas peia LC 1302000 - dos iimites voitados para a
responsabiiidade na gestão das tinanças ptrbticas;
01.20 --Permitir a airtomação da extração de dados na forma de pontos de controte quando
todas as. informaçoes estiverem disponíveis e acessíveis de torma estrirtnrada;
8.1.21 Permitir a inserção mannai de anãtise documentai de pontos de controte quando as
intormaçães não estiverem disponíveis e acessíveis de forma estruturada;
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31.22 Através da visuatizacão dos macros controtes; materiaiizar o acompanhamento de
resuttados iegais e administrativos da gestão a partir de intormaçães contábeis; tinanceiras e
administrativas;
5.123 Possibiiitar a edição dos modeios de documentos cadastrados e permitir saiª-var os
mesmos no caminho especiãcado peto usuãrio;
831.24 Permitir a parametrização das tabetas e das informações e com isso o cadastro de
documentos parametriaados de forma a padronizar a execução das cnecagens,
possipititando posteriormente a geração de informações unitormizadas de torma automatica
ou manuai;
8.1.25 Possibiiidade de criação de outros modeios de documentos,. trtiiizando itens de
diversos documentos iã cadastrados, a tim de criar um modeio de documento de torma
sirnptiticada oo compieta, sem a necessidade de cadastra-tos novamente;
31.25 Permitir ao C-ontroie Interno o acompanhamento das apiicaçães dos dispositivos
constitucionais, bem como da tegisiação compiementar no que tange aos Gastos com
Educação, Saúde, Gastos com Pessoat e FUNDEB;
8.1.2? Possuir veriticação de inconsistências apresentadas nos principais finitos de controte,
ohietivando encontrar os provaveis erros e direcionar urna meinor tomada de decisão;
8.128 Permitir a emissão automática do retatorio mensat e anuai peio responsãvei do
controie interno; que devera conter os resottados obtidos mediante o acompannamento e a
avatiação dos controtes existentes;
8.129 Permitir ao controtador acesso a todas informações da competência do Controte
Interno nas diversas áreas da administração, gerenciando tais intormacães, ptaneiando e
coordenando os trabainos do Contrate Interno no cumprimento de sua missão.

9 - DA PROVA DE CONCEITO:

9.1 - rªi Prova de Conceito permitira a Comissão Técnica de âvaiiação veriticar se os
sistemas otertados peia empresa arrematante estão de acordo com os requisitos técnicos
soiicitados; comprovando o atendimento na íntegra das tuncionatidades citadas como
obrigatórias; que no totat devem periazer no mínimo rota (setenta por cento) do somatório
das tuncionaiidades previstas.

9.2 - Dentre as tuncionaiidades contemptadas estarão aoueias consideradas vitais e
imprescindíveis ao processamento normat dos sistemas a tim de comprovar sua reat
capacidade de atendimento do ob_ieto, de forma a permitir a veriticacão de conformidade
dos requisitos de especificação técnica obrigatória.

9.3 - a ticitante devera apresentar o caminho a percorrer nos menus do sistema; com obietivo
de agiiizar a anãtise e vaiidação das toncionaiidades, peta Comissão Técnica de Avatiacão;
durante a execução da Prova de Conceito.
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9.4 - A Prova de Ceneeite ocorrera nas dependências da Sede de Poder Executivo
Municipal, em local previamente centirmado, das E]? às 13 haras, e deverá ser
realizada em até (13 ttrêsi dias úteis após encerramente da sessão, vedada a
prerrogaçãe dos prazos.

9.5 - A Comissão de Avaiiaçaa Tecnica Qantara sem a panieipaçãa de 2 (dais) senªidares
vineniadds a cada sistema, de aeerda corn a indieaçâa das Secretarias respaasaaeis, de na
mínima 2 idais) senadores da SECTI, para aeempanhamema e suporte a mn de dirimir
passíveis dúvidas durante a apresentaçãa.

9.6 - Na reatizaçãa da Prova de Canceita, a Comissão de Awaiiaçãa Tecnica vaiidara as
requisitas tecnicas seieeidnadas, senda que aa termino da apresentação de cada sistema, a
equipe respansavei peia awatiaçad emitirá a Lande de Maiiaçãe devidamente assinada
peias sewidares ensaiadas.

B.? - Toda a infraestrutura necessária para demonstração dos sistemas será de
responsabilidade da licitante, bem como os dados necessários. Ae Municipio de
Colatina caberá apenas a disponibilização de local para realização da Prova Prática
de Conceito.

9.8 - A desatassitieaçaei'repmaaçãa asarrera se a empresa vencedara nas aiaançar na
minima mºs (setenta por tenta] de atendimentd das iuncianaiidades exigidas Camissãa de
Avaiiaçãa Tecnica eu nae executar a apresentaçãe da Presa de Cassette nas datas e
horárias deiinidas peta Secretaria Municipat de Ciencia Teenaiagia e Inovação.

99 - Em casa de reprovaçaa, a Gamissaa de Aaatiaçaa Tecnica camaeara, eantarme a
ardem de siassiticaçad, as Eicitantes subsequentes para reatia'açaa de nova Freira de
Canceita.

1D - DO TRATAMENTO DUS DADÚS FESSÚAIS:

10.1 - .As Partes abrigam-se a reaiizar a tratamenta de dades pessoais em obediencias as
dispasições tegais vigentes nas maides da Lei nº 13309326181aisaada dar efetiva proteçao
aas dadas caietadds de pesadas naturais que passam identifica-tas OU tama-ias
identificáveis.

10.2 - O Cansentiinentd para a tratamenta de dadas pessaais, se dará por meia da
assinatura de Terras de Cantrata.
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10,3 - O tratamentd de dados pessoais se dará, eireinsivan'iente, para as fins necessárias as
cumprimenta de apieip de Centraip sem a passibiiidade de tratamento triturar incenrpativei
earn a frnaiidade,

10.4 - O risira'ria ariiariza expressamente que snas informações e dados pessoais seiarn
enmpartiinadas petas Correias earn Autoridades pi'ipiieas, administrativas e indieiais, que, na
exereipip de sua enmpeteneia, exiiani ininrn'raçães, mesma que nas naia ardem pri citaçap
executiva ari indieiai para esse eieiie, para as seguintes iins:

a) Caiaberar na investigaçae e denunciar irandes, pirataria, aieiaçad de direitas de
propriedade inteiecinai err qnaidirer entre ate iiícite, bein cerne dnaiduer atividade err
circunstância que passa gerar respensapiiidade iegai para as Correias eran aas sens
nanarins;
p) Resgnardar um interesse púbiipa, a apiipaçae pri administraçae da inãiça, :)
reeenheeimentp, exereieie eu defesa de rim direita em nin preeessaiirdieiai eir administrative
eran a resetnçae de disputas; e
e) Cumprir seni dnaiqner iei, regriianienin eir dispasiçan iegai apiiea'irei, eir aignnr mandara de
anteridade enmpetenie devidamente fundamentada e motivada.

11 - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO:

11.1 - A, Contratada deverá apresentar garantia contratual, nas termos de artigo 56 da
Lei nº S.SEEHBBS, equivalente a 5% icinco por cento] de valor global da Cºntrate, no
prazo de até 05 [cinco) dias úteis contados da data de assinatura de Termo de
Centrate.

11.2 - A garantia eeniratnai tem por epietive garantir a administração lilirniizipai durante as iiei
cumprimenta, peia C-eniratada, de tadas as abrigações diretas eir indiretas, referentes as
preeedintentn iieitatdrin a ela adjudicada.

11.2.1 - Quando se tratar de cançan em dinheiro, a mesma devera ser repaihida peia
CÚNTRATADAiUnta a Secretaria Mnnieipai da Fazenda.

11.22 - Na nipritese da garantia ser prestada mediante Carta Fiança Bancária, esta devera
ser apresentada earn iirn'ra repenheeida a center expressa renúncia aos benefíciºs referidas
na Códigp Ciª-iii e na C-ddign Cnnrereiai 0 Banca trader deverá ter riiiai ein Ceiatina - IES.

11.3 - Havendo prerrogaçãe do prazo de vigência, a Contratada devera atualizar as

Avenida Angelo Giuberti, 343 - Bairro Esplanada - Colatina - ES Cep.: 29.702-902 69



ªªª—WEC
ªº; PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

? É PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

cªves“?

&

mtf

documentos relativos à garantia, de forma a abranger e períºdo de prorrºgação.

11.4 - A garantia prestada será restituída eu liberada após e cumprimento integral de
todas as ohrigaçães centratuais, nd prazer máxima de El] tsessenta] dias úteis após o
encerramento da 1Irigáncia de termo de contrato.

11.5 - A garantia assegurará dnatgner que seta a madatidade escethida, c pagamentcr de:
a) PFÉÉUIZÚ advinda de náo cumprimento da nbtete de Cantratd e de nas ad'rmptententa
das dema'rs obrigações nete previstas;
tn) Pretaízas cansadas á admtntstraçáe an á terceiras, decerrentes de entes na data
durante a execnçád da Ccntratc;
c]- As mnttas meratárras e pnnittvas apttcadas peta Administração ad Cantratadc;
d) Úbrtgaçáes trahatntstas, ttscais e previdenciárias de gnatgner natareaa, nád
honradas neta Cantratada.

11.5.1 - Nád paderáa ser aceitas garantias na medatidade segura-garantia em cniastermds
nác constem expressamente as esentas rndtcadas nas tnciscs da subitem antenar.

11.52 - A tndhsewáncta de graca fixada para apresentaçác da garantia acarretará a
aptrcaçáa de mata de Ú,2% [dais de'—ctmas par cents) de tratar de Ccntrate par dia de atrasa,
ate a máxima de 5% [cincd par cento).

11.5.3 - Ú atrasa snpertar a 25 (vinte e ctncc) dias autcrtzará ac Centratante a prcmcvec a
títntd de garantia, a retençácr das pagamentcs devidas a Contratada, até e ttrntte de 5%
(cince par centes) de water tatat cn annat da Centratd, cantcrme co case.

11.5.4 - A retençác etetnada nes termas da subitem antener náe gerará direttc a nenhum ttpe
de campensaçáe financeira a Contratada.

11.6 - Será ccnstderada extinta a garantia:
a] Bem a devetnçác da apátice, carta trança eu antdrtzaçáa para a tevantamente de
Empertáncias depcsttadas em dinnerrc a títtrtc de garantia acompanhada de dectaraçác
da administração, mediante terrnc ctrcanstanctade, de que c Gantratadc cumpriu todas
as ctádsntas de Centrate;
b] Medrante encerramentn da períddc de vigência de Ccntratd

12 - DAS ÚBRIGAÇÚES DA EMPRESA VENCEDORA:

12h] - á Contratada deve cumprir tadas as abrtgaçáes canstantes na Terme de Referencia,
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seus anexºs. e sua prºpºsta, assumindº, cºmº exctus'wamente seus, ºs riscºs e as
despesas decºrrentes da bºa e perfeita execuçãº dº ºbietº e, ainda:

12.1.1 - Cumprir º ºbietº deste cºntratº, executandº ºs serviçºs de acºrdº cºm as
exigências deste termº, dº editai e de sua prºpºsta de preçºs, pºr meiº de recursºs
necessáriºs aº perfeitº cumprimentº das ciausuias cºntratuais, ºbsewadºs ºs interesses dº
Cºntratante e a iegistacaº em vigºr;

121.2 - Fºrnecer tºda a maº de ºbra, materiais, ferramentas necessárias a perfeita
execuçãº dºs serviçºs em quantidade, quatidade e tecnºtºgia cºmpatíveis cºm as
necessidades dºs senticºs;

12.13 - Naº transferir a ºutrem, tºtat ºu parciatmente, as. respºnsabitidades a que esta
ºbrigada através desta cºntrataçãº;

12.1.4 - Respºnsabittzar-se petº tiei cumprimentº dº ºbietº da presente cºntrataçaº, ticandº
ctarº que a açãº ºu ºmissãº tºtat ºu parciat dº Fiscai dº Cºntratº naº eximira a Cºntratada
de sua respºnsabitidade quantº a execuçãº dºs serviçºs;

12.15 - arcar cºm º ºnus decºrrente de euentuat equíirºcº nº dimensiºnamentº dºs
quantitativºs de sua prºpºsta, inciusiue quantº aºs custºs variaveis, decºrrentes de fatºres
tuturºs e incertºs, der.-rendº cºmptementa-iºs, casº º previstº iniciaimente em sua prºpºsta
nãº seia satistatºriº para º atendimentº aº ºbietº da ticitacaº, excetº quandº ºcºrrer atgum
dºs eventºs anºtadºs nºs incisºs dº % tº, dº art. S?, da Lei Federai nª 8.66% 9913;

121.5 - Manter durante a vigência da cºntrataçãº, em cºmpatibiiidade cºm as ºbrigações
assumidasj as cºndicºes de babiiitacaº que cuiminaram em sua babiiitacaº e quatiticacaº,
apresentandº, sempre que exigidº, ºs cºmprºvantes de regutaridade tiscat;

12.13 - Respºnsabiiixar-se pºr quaisquer danºs causadºs pºr seus empregadºs aº
patrimºniº dº Cºntratante, ºu de terceirºs, advindºs de imperícia, imprudência ºu
desrespeitº às nºrmas de segurança quandº da execuçãº dºs serviçºs, ainda que de tºrma
inuºiuntaªria, devendº adºtar1 dentrº de 10 (dez) dias ininterruptºs, as prºvidências
determinadas peiº Cºntratante, necessárias aº ressarcimentº ºu a repºsiçãº, cºntºrme º
casº, sem preiuízº das demais sançºesn Nãº cabe aº CONTRATANTE quaiquer
respºnsabitidade pºr atºs de negiigencia dº pessºat da Cºntratada durante º hºrariº de
trabaibº;

12.1.8 - Guardar sigitº sºbre tºdas as infºrmações ºbtidas em decºrrência dº cumprimentº
dº cºntratº.
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121.9 - Comunicar ad Cantra'rarrie dnaidner anermaridade constatada e prestar as
escEarecimerrias seiicitadas;

12.1.10 - Reparar, corrigir, remcrver, recºnstruir an snbs'âirrrir as suas expensas, rrcr Éetai err em
parte, as serviçcrs eie'ârrades em que se verifiquem vícicrs, defeirds an incerreções resnitarries
da sua execução, sem que caiba dnardner acréscimo no preçe cantraiade;

121.11 - DispenrpiEiZar prefrssrenai tecnica especiaiizadp na execuçaa das serviços,
aiendendcv as demandas da Contratante e a iegisiaçae em viger, cencemenies ae ebieicr
contratada;

12.1"12 - Arasiar des serviçcrs, duardner irracicrnarid, dire, cdmprpvadamente e per
recamendaçãe de gestor cru nscaE da Çanirata, venha a demonstrar candrria inadeqnada cru
incapacidade tecnica, cansando embaraço a Dea execução da ppieicr ceniratrrai;

121.13 - Respensabiiizar-se portadas as abrigaçães trapaiirisras, tributárias administrativas
e civis, previdenciárias e de segura bem came previdencias e ebrigaçifres em casa de
acidente de irabaincr com seus empregados, em virtude da execuçae deste Centrate eu em
carreiras cem eie, ainda dde ccprridcrs em dependências da Sede da Municípia de Cpiairna,
isentando e CONTRATANTE de dnaiqrrer respensapirrdade;

12.1.14 - Designar, fermaimente, rrm prepesrp perante cr Município de Caiaiina e aceite par
esre, para prestar esciarecimenrcrs e aiender as recIamações que per ventura surgirem
dararrie a execução das serviços, inicrmande name ccmpEeicr, CPF, endereçd eieirdnica,
teiefcrrre de cantata de mesma, e da subsiiirricr em suas ausências;

121.15 - Famecer nr'rmem ieiefdrrice, a casia zera para regisírcr das recEamaçães sabre e
inncidrramerrip da serviçcr Caniratade, bem cama para a resdrnçãp de prdpremasr cam
funcionamentº ser.

12.115 - Presíar as escEarecrmenies que ferem seEEcitades pete Cantraianie, curas
recEamações referentes a prestaçãcr das services se obriga preniamerrie a atender, bem
came cemnrricar imediatamenie ae Çarriratarrie quaisquer raras cru anermaErdades que por
venrnra passam preirrdicar a presiaçãcr das serviçcrs, principarmenre em situaçdes de
urgência, incinsive nas finais de semana e feriadcra a parrir de ccn'âatcr ieira per meia de
ieEefcrnia mdvei err adira meia ignaimenie eficaz;

12.1.1? - Rearizar reuniões,, sempre que necessária, na Sede de Centraiarrre, atraves de
prepdsicr devidamente credenciada e de seus representantes tecnicas, inntamerrie cem as
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Gestores e Fiscai do contrato a tim de reiatar as soticitaçães de mudanças imptementaç'oes
oii costomizaçães dos modnios dos sistemas e tambem meinorias no atendimento e suporte
aos usuários;

12.1.18 - Exercer constante tiscaiização de seas empregados, orientando-os no sentido de
observar todas as tecnicas necessárias para meinor a prestação dos serviços;

121.19 - Instrtrir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientações da
Administração, incinsive quanto ao comprimento das Normas Internas, quando tor o caso.

12.120 - Disponibitiaar soinçães para gerenciamento das atividades que atriomatizem o finito
de atendimentos e procedimentos operacionais, gerenciais e estratégicos no âmbito da
gestão popiica municipat;

12.1.21 - Estabeiecer uma base nniãcada e padronizada de dados e apiicativos que
permitam um gerenciamento centraiizado por parte dos gestores dos órgãos que compõem
a administração pi'ibiica monicipai;

12.1.15 - Compromete—se ao tinat do contrato, caso itaia otrtra empresa vencedora do
proximo certame ticitatorio, a premar todas as intormaçães técnicas e documentação
requerida para garantir a viahiiidade técnica da migração de fornecedor sem impactos
operacionais para o Contratante.

13 - DAS DERIGAÇÚES DD CÚNTRATANTE:

13.1 - São obrigaçães do Contratante:

13.1.1 - Papiicar o extrato do termo de contrato em Imprensa lÚticiat.

13.12 - Exercer a tiscaiiaação da prestação dos serviços por meio de servidor capacitado e
designado para esse tim, promovendo o acompanhamento, coordenação e a tiscaiização
dos sewiços, sob o aspecto quantitativo e qoatitativo, anotando em registro proprio as taiitas
oo irregntaridades observadas;

131.3 - Notificar a Contratada sobre as irregniaridades observadas no cumprimento do
Contrato, por escrito e com antecedência, sobre fainas oo irregntaridades constatadas,
moitas e quaisquer débitos de sua responsabitidade;

13.134 - Notificar a Contratada, por escrito, no tocante a disposição de apiicação de
eventuais penatidades, garantindo o contraditório e a ampia defesa;
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1315 - Prepefcienar fadas as facêkidades, incãusive escâarecimentes atinentes ao ebgete
deste Cºntrate, para eae a Centíatada pessa cumprir as ebrigacães dentre das normas e
cendiçães da caatrataçãe;

131,6 - Aiccaí es recarses erçameata'ries e Éaanceires necessárias a execucãe da
contratação;

131? - Receclelr es services, provisória e defenitivameate, segunda as regras centraãaaês;

13.171 - Quaiqaer atrasa na execacãe das ebrigacães assumidas eu me.:«zecuçãe parcêai ea
tetai des services em andamenta ebrigateriameme, deve CÚI'EEÍÉEIF cIe justiâcatãva cem aceiãe
de Ceatraiaate;

1318 - Atesizar es services execa'àades, quantia reaiêaades segunda as exigências
centramais aEem de seEEcEtar referes da apiâcacãe per deficiência na sesuêtade;

13.13 - Efetuar as pagameaães a Ceaãratada na farma e nas prazes previews ae Cantata,
asas e cumpnmeme das farmaíedades Eegais;

13110 - Reaêãzar a gEesa nas pagamentos peies services nae executadas eu executadas em
desacerde cem as determinaçães desíe teima.

13.2 - A Administracãe nae respecdera per quaisquer cempremisses assamides peEa
Ceatfatada cem Iefceires, ainda que vincaiades a execuçãe de paesente Tema de
Refereac'ea, hem came par quaãquer clase causada a terceiras em decerreacia de am cla
Ceatíatada, de seus empregadas, prepastes ea suberdénades.

14 - na suecemmamcâe:

14.1 - mas será admitida a sabccntrataçae de chiete EEcEtaEerãe

15 - na FISCALIZAÇÃO:

15.1 - Gs. precedimeates de acempanhamen'âa e ãscaiizacae abrangem tadas as retinas
necessárias a bea execuçãe clas sewiçes.

15.2 - Paes sewidares investidos na Macae cle gester de sistema campete:

152.1 - Mareãer registro de eccrreacias reêacienaclas cara a execução de cemrate,
Avenida Angelo Giuberti, 343 - Bairro Esplanada - Colatina - ES Cep.: 29.702-902 74



ºf??? º É PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

? , -

:. ! PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

determinandº tºdas as ações necessarias para a reguiariãaçaº das faltas ºu defeitºs
cºnstatados;
152.2 - Comunicar, fºrmairnente, a Cºntratada as irreguiaridades cºmetidas passíveis de
penaiidades, bent como efetuar as giosas nas Notas Fiscais;

15.2.3 - Comunicar aº fiscaf do cºntratº, em fenrpº nabii e por escritº, as situações que
impiiºuenr atrasº e descumprimentº de ciausufas cºntratuais, para adoção dºs
procedimentºs necessários a apiicaçaº das sanções cabíveis;

15.24 - agendar reuniões eiou vistorias cºm a Contratada, sempre que iuigar necessario;

15.25- - Exercer a nscaiizaçaº dºs serviços cºntratados, de mºdo a assegurar o efetivo
cumprimentº da execução do escºpº contratadº, cabendo, também reaiizar a supervisãº
das atividades desenvotvidas peia Cºntratada, efetivando a avafiaçao periºdica;

15.25 - Apresentar aº Fiscai do Contratº niensainienta para fins. de iiºuidaçaº da despesa,
Reiatºrio Anaiítico contendo todas as infºrmaçºes detainadas dºs senriçºs prestadºs no
periºdo, inciuindº indicaçãº de providências, pºrventura necessarias, visando ºtimizar º
funciºnamento dºs equipamentos, hein comº percentuat de giºsa a ser efetuado em cada
sistema.

153 - aº senridºr investidº na função de frscai dº contratº, cºmpete:

153.1 - Receber, acotner e atestar os documentºs da despesa, inciusive Nºtas Fiscais,
quando cºmprºvada a frei e cºrreta prestaçãº dºs serviçºs peios gestores, para fins de
pagamento;

15.32 - Comunicar, tormaimente, irreguiaridades cometidas passíveis de penaiidades, bent
cºmº efetuar as giºsas nas Notas Fiscais, de acºrdo corn os dºcumentºs enviadºs peios
gestores dºs sistemas;

15.13.13 - Comunicar ao Secretariº Municipai de Ciencia, Tecnºiogia e inovação, apºs
manifestação dºs gestores, em tempº naºii e por escrito, as situaçºes que in'rptiºuem atraso
e descumprimento de ciausuias cºntratuais, para adºção dos procedimentos necessáriºs a
apticação das sanções cabíveis,, resguardadºs ºs princípios dº cºntraditoriº e da arnpia
defesa.

1533r - a fiscaiizaçao será exercida nº interesse exctusivo dº Cºntratante, nãº exciuindo ou
reduaindº a respºnsahiiidade da cºntratada por ºuaiºner irreguiaridade ºu responsabifidade
na execução dos serviços.
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15.5 - rªi atnaçae na a eveninai emieead da Fiacaiizaçac durante a eaecnçãe de abrem
ccniratadd nae dedeia eer invcrcada para eximir a Centraiada da reapenaabiiidade pera
prestacao dde een-vices.

15.6 - De geeiaree dee eieiemae, bem cama e riecai de ceniraie, pederae recaear ee
aewicee duende ceneiarar que ea rneamee nae cendizem cem ae eapeciircaçãea recnicae
exigidae e erdenara'. e reiazimenie dadneiee que não atendam ae exigências de ceniraicr.

15? - A Centratada para ima de nacaiizaçãe devera:

15.11 - Faciiiiar, per iedee na meine a seu aicance, a ameia acac da iiecaiizacae, bem came
aiendende preniamenie ae eeiiciiaçãee dire Ene ferem eietaadaa peiee een-riderea
designadas cerne geeidree eu iiecai;

153.2 - àpreeeniar ad Fiecai de Ceniraie, menaaimenie, para iidrridaçãe da deepeaa,
Reiaierie ânaiiiicd ceniende redae ae Enfermacãee deiaiiradae dae eewicea preeiadee ne
perícdd, incininde indicação de previdenciae, pewenrirra neceaeariae, a carga de
Ceniratanie, que exirapeiem e eecape de cenrraie visando otimizar a fnncienanienrd dde
eiaiemae.

15.8 - iªra inexecrrciiee aerãe anaiiaadae de acerde cem ea prazee preaieiee nee. endiiena 5.6
e 5.18 deste ierme.

“153.1 - Entende-ee cerne inexecnçad reiai dde aewiçee, a inºperância de iancidnaiidadea
eeeenciaia de cada aieienia.

15.82 - “O Nix-rei de Service Atendidci - NBA servirá de base para definir e vaiar a ser paga,
meneaimenie, a Ccntraiada peia prestaçao dee eewiçee.

15.9 - A iiecaiizacae será exercida no interesse excineiire de Geniraianie e nae exciiri nem
reduz a reepdneahiiidade da Contratada por qnaidaer irregrriaridade.

16 - DD PAGAMENTÚ:

911 - Ú pagamenie dde eerviçee efetivamente preeiadee aera reaiizadd, meneaimenie, exceie
de irene referente a impianiacae, migracae e treinamenic que será efetuada em parceia
r'rnica, medianie a apreeeniacãd peia Centraiada, de Nata Fiecai ae Manicípie de
CeiaiinaiSecreraria Manicipai de Saúde, acºmpanhada dee deciimenicra abaixe
enumeradas:
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9.1.1 - Preua de reguiaridade referentes a Trihuies Federais e a Divida ativa da Uniãe
unifrcande as Centribuicees Previdenciárias;

9.1 .2 - Freira de reguiandade perante e Funde de Garanria per Tempe de Service - FGTS;

9.1.3 - Preva de regniaridade perante a Fazenda Estaduai - Estade sede da empresa
Eicitanie;

9.1.4 - Preva de regniaridade peranize a Fazenda Municipai - Menicíp're sede da empresa
iicitantíe;

9.1 .5 - Freira de reguãandade perante a Justiça de Trabaiire.

9.2 - Os pagamenres a Gentratada semente serae iniciadas e efeiuades após a
impiemeniaçae teia! de ebiere. de acerde cem e rerme de recebimen're definitiva des
sewices peie riscar de centratíe e gesreres des sisremas.

9.3 - A Meia Fiscai e as demais decumentes deuerãe ser emitides pera Cenirarada, due
depeis de cenferides e visades peEe Fiscai de Cenrra'ie, serae encaminhadas para
precessarnente e pagamenre ne praze de 10 (dez] dias Erreis após a respectiva
apresenracãe.

9.4 - Dcerrende erres na apresentaçae das Nelas Fiscais eu nes decnmentes reraiiues as
ebrigacães irscaisirrabarnrsias. sera seiicirada a contratada previdencras para retiricaçae.
frcande esraherecrde que e praze para pagamenie sera' cenrade a partir da dara da
reguiarizaçae da pendência.

9.5 - A Neta Fiscai devera center e mesme CNPJ e razae seciai apresentadas na etapa de
Credenciamenre e aceinides nes decumen'ies da fase de Habiiiªracãe.

9.6 - O Municip're de Ceiarina pudera deduzir de pagamenre imperiancias que a duaiduer
muie Ene ferem deuides pera Cxenrratada, ern decerrencia de descumprimenre de suas
ebrigaçees.

9? - Nenhum pagamenre sera' efeiuade a empresa, enquanie newer pendência de
riquidacãe de ebrigaçad financeira. em virtude de penaridade eu inadimpiencia centraruai.

9.9 - O Centraiante pedera deduzir des pagamenies, impenancias que a duaiduer tiruie Ene
rerem devidas peia Cenira'rada, ern decerrencia de inadimpiemenie centraruai eu auaiiaçees
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pmmevidee etIevee de ANS - Acºrde de NíveE de Sewiçe.

13.4 - DD PERÍDDÚ DE 1'II'IGÉMCIÁ:

134.1 - A vigência de termo de centram, deI-ee-e' peEe períede de 24 (vinte e quatro) meses,
Enieêenrde-ee ee dete subsequente ae de eee pebEIeeçãe ee DIáIEe Oâeieê dee Menêeípêee de
Eepírête Sente, pedende eeI pIeIIegede peI Igueã períede
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ANEXO II

HÚDELÚ DE PRÚPÚSTA GDHERGLAL

Propunanta:
Endereco:
Ilha dalidada: Pra não Eletrhn it: a

Validade da Proposta: Bl] ino-rante? diaz Prazo de Entrega: Bunfnrme T.R WIn-axu [?
CHF-J.: [n 51: . Ente-du al:

Gundicõas da Falimentar: ÚÚNFÚRHE ESFEGIFIÚADÚ Nú EDITAL

[TEM puma. pmn. ESPECIFICAÇÃO MARCA I'II'ALÚR ummmp
"II'ALÚ R TCI TAL

ala r total: R$
ÚTIPIL FDR EKTEHÉÚ:

Tá:
E ÁÉÉÍNATURJÃ DÁ FRÚFÚHENTE
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PLANILHA ÚRGIHIHENTÃRIFI

Ífem Lote Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total

00001 00001 00014596 SISTEMA DE GESTAO EM EDUCACAO

contratação de empresa especializada em
solução de tecnologia da informação para
locação de sistema de gestão em educação,
incluindo manutenção, suporte técnico e
customização, por meio de cessão de direito
de uso por tempo determinado (licença),
conforme especificações e condições
constantes no termo de referência.

MESES 12 17.060,28 204.723,3
6

00002 00001 00014610 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GESTAO EM

EDUCACAO contratação de empresa
especializada para implantação, migração de
base de dados e treinamento para o corpo
técnico do município de colatina, do sistema
de gestão em educação, conforme
especificações e condições constantes no
termo de referência.

SERV _; 18.433,29 18.433,29

00003 00002 00014597 SISTEMA DE GESTAO EM SAUDE - MODULO

AGENDAMENTO contratação de empresa
especializada em solução de tecnologia da
informação para locação de sistema de
gestão em saúde - módulo agendamento,
incluindo manutenção, suporte técnico e
customização, por meio de cessão de direito
de uso por tempo determinado (licença),
conforme especificações e condições
constantes no termo de referência.

MESES 12 4.181,81 50.181,72

00004 00002 00014611 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GESTAO EM
SAUDE - MODULO AGENDAMENTO

contratação de empresa especializada para
implantação, migração de base de dados e
treinamento para o corpo técnico do
município de colatina, do sistema de gestão
em saúde - módulo agendamento, conforme
especificações e condições constantes no
termo de referência.

SERV _; 3.181,81 3.181,81

00005 00002 00014598 SISTEMA DE GESTAO EM SAUDE - MODULO

FARMACIA contratação de empresa
especializada em solução de tecnologia da
informação para locação de sistema de
gestão em saúde - módulo farmãcia, incluindo
manutenção, suporte técnico e
customização, por meio de cessão de direito
de uso por tempo determinado (licença),
conforme especificações e condições
constantes no termo de referência.

MESES 12 4.050,00 48.600,00

00006 00002 00014612 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GESTAO EM

SAUDE - MODULO FARMACIA contratação de
empresa especializada para implantação,
migração de base de dados e treinamento
para o corpo técnico do município de colatina,
do sistema de gestão em saúde - módulo
farmácia, conforme especificações e

SERV _; 3.181,81 3.181,81
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Ífem Lote Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total

condições constantes no termo de
referência.

00007 00002 00014599 SISTEMA DE GESTAO EM SAUDE - MODULO

PRODUCAO contratação de empresa
especializada em solução de tecnologia da
informação para locação de sistema de
gestão em saúde - módulo produção,
incluindo manutenção, suporte técnico e
customização, por meio de cessão de direito
de uso por tempo determinado (licença),
conforme especificações e condições
constantes no termo de referência.

MESES 12 4.150,00 49.800,00

00008 00002 00014613 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GESTAO EM

SAUDE - MODULO PRODUCAO contratação
de empresa especializada para implantação,
migração de base de dados e treinamento
para o corpo técnico do município de colatina,
do sistema de gestão em saúde - módulo
produção, conforme especificações e
condições constantes no termo de
referência.

SERV _; 3.181,81 3.181,81

00009 00002 00014600 SISTEMA DE GESTAO EM SAUDE - MODULO

LABORATORIO contratação de empresa
especializada em solução de tecnologia da
informação para locação de sistema de
gestão em saúde - módulo laboratório,
incluindo manutenção, suporte técnico e
customização, por meio de cessão de direito
de uso por tempo determinado (licença),
conforme especificações e condições
constantes no termo de referência.

MESES 12 3.950,00 47.400,00

00010 00002 00014614 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GESTAO EM
SAUDE - MODULO LABORATORIO

contratação de empresa especializada para
implantação, migração de base de dados e
treinamento para o corpo técnico do
município de colatina, do sistema de gestão
em saúde - módulo laboratório, conforme
especificações e condições constantes no
termo de referência.

SERV _; 3.181,81 3.181,81

00011 00002 00014601 SISTEMA DE GESTAO EM SAUDE - MODULO
PORTAL DO PACIENTE contratação de
empresa especializada em solução de
tecnologia da informação para locação de
sistema de gestão em saúde - módulo portal
do paciente, incluindo manutenção, suporte
técnico e customização, por meio de cessão
de direito de uso por tempo determinado
(licença), conforme especificações e
condições constantes no termo de
referência.

MESES 12 4.181,81 50.181,72

00012 00002 00014615 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GESTAO EM
SAUDE - MODULO PORTAL DO PACIENTE

contratação de empresa especializada para
implantação, migração de base de dados e
treinamento para o corpo técnico do
município de colatina, do sistema de gestão

SERV _; 3.181,81 3.181,81
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Ífem Lote Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total

em saúde - módulo portal do paciente,
conforme especificações e condições
constantes no termo de referência.

00013 00002 00014602 SISTEMA DE GESTAO EM SAUDE - MODULO

PRONTUARIO ELETRONICO contratação de
empresa especializada em solução de
tecnologia da informação para locação de
sistema de gestão em saúde - módulo
prontuário eletrônico, incluindo manutenção,
suporte técnico e customização, por meio de
cessão de direito de uso por tempo
determinado (licença), conforme
especificações e condições constantes no
termo de referência.

MESES 12 3.980,00 47.760,00

00014 00002 00014616 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GESTAO EM
SAUDE - MODULO PRONTUARIO

ELETRONICO contratação de empresa
especializada para implantação, migração de
base de dados e treinamento para o corpo
técnico do município de colatina, do sistema
de gestão em saúde - módulo prontuãrio
eletrônico, conforme especificações e
condições constantes no termo de
referência.

SERV _; 3.181,81 3.181,81

00015 00002 00014603 SISTEMA DE GESTAO EM SAUDE - MODULO

CENTRO ESPECIALIZADO contratação de
empresa especializada em solução de
tecnologia da informação para locação de
sistema de gestão em saúde - módulo centro
especializado, incluindo manutenção, suporte
técnico e customização, por meio de cessão
de direito de uso por tempo determinado
(licença), conforme especificações e
condições constantes no termo de
referência.

MESES 12 4.000,00 48.000,00

00016 00002 00014617 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GESTAO EM
SAUDE - MODULO CENTRO ESPECIALIZADO

contratação de empresa especializada para
implantação, migração de base de dados e
treinamento para o corpo técnico do
município de colatina, do sistema de gestão
em saúde - módulo centro especializado,
conforme especificações e condições
constantes no termo de referência.

SERV _; 3.181,81 3.181,81

00017 00002 00014604 SISTEMA DE GESTAO EM SAUDE - MODULO

CENTRAL DE REGULACAO contratação de
empresa especializada em solução de
tecnologia da informação para locação de
sistema de gestão em saúde - módulo central
de regulação, incluindo manutenção, suporte
técnico e customização, por meio de cessão
de direito de uso por tempo determinado
(licença), conforme especificações e
condições constantes no termo de
referência.

MESES 12 4.181,81 50.181,72

00018 00002 00014618 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GESTAO EM
SAUDE - MODULO CENTRAL DE REGULACAO

SERV _; 3.181,81 3.181,81
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Ífem Lote Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total

contratação de empresa especializada para
implantação, migração de base de dados e
treinamento para o corpo técnico do
município de colatina, do sistema de gestão
em saúde — módulo central de regulação,
conforme especificações e condições
constantes no termo de referência.

00019 00002 00014605 SISTEMA DE GESTAO EM SAUDE - MODULO

PRONTO ATENDIMENTO contratação de
empresa especializada em solução de
tecnologia da informação para locação de
sistema de gestão em saúde - módulo pronto
atendimento, incluindo manutenção, suporte
técnico e customização, por meio de cessão
de direito de uso por tempo determinado
(licença), conforme especificações e
condições constantes no termo de
referência.

MESES 12 4.180,00 50.160,00

00020 00002 00014619 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GESTAO EM
SAUDE - MODULO PRONTO ATENDIMENTO

contratação de empresa especializada para
implantação, migração de base de dados e
treinamento para o corpo técnico do
município de colatina, do sistema de gestão
em saúde — módulo pronto atendimento,
conforme especificações e condições
constantes no termo de referência.

SERV 3.181,81 3.181,81

00021 00002 00014606 SISTEMA DE GESTAO EM SAUDE - MODULO

SISAB contratação de empresa especializada
em solução de tecnologia da informação para
locação de sistema de gestão em saúde -
módulo sisab, incluindo manutenção, suporte
técnico e customização, por meio de cessão
de direito de uso por tempo determinado
(licença), conforme especificações e
condições constantes no termo de
referência.

MESES 12 4.181,81 50.181,72

00022 00002 00014620 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GESTAO EM

SAUDE - MODULO SISAB contratação de
empresa especializada para implantação,
migração de base de dados e treinamento
para o corpo técnico do município de colatina,
do sistema de gestão em saúde — módulo
sisab, conforme especificações e condições
constantes no termo de referência.

SERV 3.181,81 3.181,81

00023 00002 00014607 SISTEMA DE GESTAO EM SAUDE - MODULO
SISAB MOBILE contratação de empresa
especializada em solução de tecnologia da
informação para locação de sistema de
gestão em saúde - módulo sisab mobile,
incluindo manutenção, suporte técnico e
customização, por meio de cessão de direito
de uso por tempo determinado (licença),
conforme especificações e condições
constantes no termo de referência.

MESES 12 3.990,00 47.880,00

00024 00002 00014621 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GESTAO EM SERV 3.181,81 3.181,81
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Ífem Lote Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total

SAUDE- MODULO SISAB MOBILE contratação
de empresa especializada para implantação,
migração de base de dados e treinamento
para o corpo técnico do município de colatina,
do sistema de gestão em saúde — módulo
sisab mobile, conforme especificações e
condições constantes no termo de
referência.

00025 00003 00014609 SISTEMA DE GESTAO EM CONTROLE

INTERNO contratação de empresa
especializada em solução de tecnologia da
informação para locação de sistema de
gestão em controle interno, incluindo
manutenção, suporte técnico e
customização, por meio de cessão de direito
de uso por tempo determinado (licença),
conforme especificações e condições
constantes no termo de referência.

MESES 12 2.718,50 32.622,00

00026 00003 00014623 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GESTAO EM

CONTROLE INTERNO contratação de
empresa especializada para implantação,
migração de base de dados e treinamento
para o corpo técnico do município de colatina,
do sistema de gestão em controle interno,
conforme especificações e condições
constantes no termo de referência.

SERV _; 4.500,00 4.500,00
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ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO

TERMS DE CÚNTRATÚ N” 313302823, DUE
CELEBRAM ENTRE Sl 0 MUNICIPIO DE COLATINA
E .A EMPRESA WX.
Codigo de Identiicaçãe CidadES: EUZEÚIBEÚTÚÚÚÚI .ÚI.ÚÚÚI

O Município de ColatinaíES, pessea juridica de ditette Entente, Enscrtte no CNPJ
sob o nº 2?.165.?29!GGÚ=1-?4, com sede na Avenida Angete Ginherti, 343, Baine
Esptanada, CeiattnaEES, neste ate reereseatade pet sen Pretette Mentcieat, Sr. João
Guerino Balestrassi, brasitetre, casade, Engenheiro, portader de CPF: 493.?82.44?—34,
residente nesta Cidade, doravante denenttnada CDNTRATANTE e de eutte Eade a empresa

1 neste ate denominada CONTRATADA, inscrita ne CNPJ sei] e número
cent sede na , reetesentada pete St.

_, (deatincacãe e endereçe), (situação juridica perante a empresa), tendo
em vista e que consta ne Processo nº 21 943320221 ent observância as dispesicães da Let
nª SEEGEQG e snes attetacães, tesetvem cetebtar e presente Terme de Contrate, decenente
de Pregão Eletrônico nº 01f2023, devidamente hemotegade peta autoridade centpetente
em xxíxxíxxxx, mediante as ctaesatas e cendtcães a segetr enunciadas:

1 - DD DEJETÚ:

1.1 - O ebiete de presente Termo de Contrate e a contratação de empresa especializada
em solução de tecnologia da informação para locação de sistemas de gestão pública,
incluindo migração de base de dades, implantação, suporte técnico e treinamento
para o corpo técnico do Municipio de Colatina, por meio de cessão de direito de uso
por tempo determinado ilicençai, destinados a Secretaria Municipal de Saúde,
Secretaria Municipal de Educação e a Controladoria Geral Municipal, através da
Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.

1.2 - Este Tetnte de Contrato vinceia-se ae Edttat de Pregão, tdenttttcade ne pteãmbete e a
pteeesta vencedera, tndependentemente de transcttçãe.

2 - DA VIGENCIA:
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2.1 - O cºntratº a ser trrrnadº, em decºrrencta desta itcitacaº, 1Irigºrarà pºr 26. tvinte e
quatrº] meses, tnictandº—se na data subsequente aº de sua pºbitcaçaº nº ºram Útrcrat
dºs Municípiºs dº Espiritº Santº: pºdendº ser prºrrºgadº pºr igºat períºdº.

3 - DD VALER:

3.1 - Os preçºs a serem pagºs sãº ºs definidºs nº Anexº I desta cºntratº, e nete estaº
tnctºsºs tºdºs ºs castas, dentre etes, tributºs diretºs e indiretºs, encargºs sºcrats, segurºs,
maº de ºbra e quaisquer despesas inerentes a prestaçãº dºs SEWÉÇÚS, naº acarretandº
nennºma despesa extra a este CONTRATANTE.

3.2 - Os preçºs prºpºstºs sãº fºtºs e trrearºstavers, sem pretºizº dº dispºstº nº incisº II,
atinea ““d dº art. 5-5, da Ler nº a_aaafaa

33 - Receberá a CÚNTRÁTÁDA, peEº tºrnecrnrentº dº ººretº dº presente cºntratº, º “valºr
glºbal estimadº de R$ xx.xxx,xx( xxxxxxxxxxxxx, Hama e IIXXXXXK e uma reais e
xxi-ran centavºs ], cºnfºrme taºeta de preçºs cºnstante dº Anexº 01.

4 - B.B., DÚTAÇÃÚ ÚRÇAMENTÃRIA:

ª"..],l] — Dºtaçãº Orçamentária: ÚEÚÚÚlÚMEBÚÚlÚÉEÚã - Elementº de despesa“: 33304ÚÚÚÚÚÚ - Ficha: EIS -
FR: iEÚÚÚÚÚÚÚÚiii

5 - DO PAGAMENTO:

5.1 - O prazº para pagamentº e demars cºndiçºes a ele referentes encºntram-se nº termº
de referencia, anexº I dº Editat dº Pregãº, identificadº nº preamººtº,

E - DD REAJUSTE:

15.1 — Os preçºs a serem cºntratadºs serãº fºtºs e irrearustáveis pelº praaº de 12 (dºze) meses. cºntadºs a.
partir da assinatura dº cºntratº.

6.2 - rªt partir dº décimº terceirº mês, na hipótese legal dº atuste ser prºrrºgadº, ºs preçºs pºderãº ser
reatºstadºs. Irisandº garantir º equilibriº ecºnºmicº financeirº dº cºntratº, utilizandº-se cºmº base º IGP-M
(Indice Geral de Preçºs - Mercadº).
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? - DA ENTREGA E RECEBIMENTO DD ÚEJETÚIPRESTAÇÃÚ DDS SERWÇÚS:

"riªl - Ae medições de entrega e recebimeaãd da UDIEÍÚ eae aqueãae previstas; rea Terme de
Referencéa, arrepia ad EdIEaI.

& - DA FISCALIZAÇÃD:

8.1 - De precedimerrãee de acempanhameata e Iraeaêêzaçãe abrangem tadas. as retiaae
necessárias a Dea execuçãa das eewiçae.

8.2 - Aee eewéddree Erweetidee rra funçad de gastar de SÉSIEETIã. tempere:

8.2.1 - Maaâer regêare de encerre-mias reiacraaadae tera a execaçãe de centram,
determiaaada tadas ae ações aeeeaea'riae para a regaêariaaçae dae fartas OU deferida
eene'àaãadae;
8.2.2 - Camunrcar. Earmaêrrrerrtíe. a Guerratada ae Irregaiaridadee eamet'rdae passíveis
de peaaIIdadee, bem came efetuar as gideae aaa Natas Fiecaêe;
8.2.8 - Comunicar ao frecaE de contrate. errI tampe rear e por escrito. ae eIÉIraçãee que
Impiiduem atrasa e deeeumprêmeatd de ::Ea'ueaêae caatrataaie. para adaçae dde
preeedémeatds aeeeeearide a apiicaçãa dae eaaçõee cabíveia;
8.2.«5r - Agendar reuniãee e.!aa materias eam a Caatratada. sempre que Iaigar
neeeeeafria;
8.2.5 - Exercer a ãeeaêézaçae dee eewrçee caaíratadee, de moda a aeeegarar e efetiva
cumprimenta da execução de eacepe eentratade, cabende, também reaiizar a
eupewreãe dae atéaidadee deeerweêvidae peêa Camratada. efeHª—rarrda a avaiiaçaa
periódica;
8.2.6 - Apresentar ae Fêeeai de Ceaãratd, merreaãmerrte, para free de EIquêdaçãa da
despesa. Reéatdria ânaêítrea temendo tadas ae Enfermaçãee detairradae dde SEWIÇGS
prestados na perídde. mamada indicaçad de prevideneiae. pewentara aeeeeearrae,
vreaade etimizar e farra'renaraema das edarpamerrtee, berrr came. pereerfmai de giaea a
ser efetuada em cada eie'rema.

8.3 - Ad eewrddr Imesãida na função de írseai de centram. eampete:

8.3.1 - Receber. aeeiher e arestar de dacamerrtae da despesa. Enciaewe Natae F receia,
duende campraaada a frei e carreta prestaçao dee eewiçde peida gestaree, para fina de
pagameate;

8.3.2 - Cemarrêcar, fermaimeare. Irregaiaridadee cometidas paeaírreie de penairdadee, bem
cerne efetuar ae gideae nae Netae Fieeaêe, de aeerde tem ee deeumeaâae
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ent-viados peios gestores dos sistemas;
8.3.3 - Comunicar ao Secretário Mnnicipai de Ciencia, Tecnoiogia e inovação, apos
manitestação dos gestores, em tempo nãbii e por escrito, as situações que imptidoem
atraso e descumprimento de ciãnsoias contratuais., para adoção dos procedimentos
necessarios a apiicação das sanções cabíveis, resguardados os princípios do
contraditório e da ampia defesa.

8.4 - A tiscaiização serã exercida no interesse exctnsitfo do Contratante, não exctoindo oii
reduzindo a responsabiiidade da contratada por onaiotrer irregaiaridade oa responsabitidade
na execução dos sen-viços.

8.5 - ã atuação ou a eventaai omissão da Fiscaiização durante a execução do obieto
contratado não podera ser invocada para eximir a Contratada da responsabitidade peia
prestação dos sewiços.

8.6 - Ds gestores dos sistemas bem como o fiscat do contrato, poderão recusar os serviços
doando constatar dire os mesmos não condizem com as especiticaçães tecnicas exigidas e
ordenarã o retaaimento daoaetes que não atendam ãs exigências do contrato.

S.? - ã Contratada para tins de tiscaiização devera:

83.1 - Faciiitar, por todos os meios a seu aicance, a ampia ação da tiscaiiaação bem
como atendendo prontamente as soiicitaçães Elite tne forem efetuadas petos sewidores
designados como gestores on tiscat;
8.12 - Apresentar ao Fiscai do Contrato, mensaintente, para tidnidação da despesa,
Reiatorio Anatítico contendo todas as informaçoes detatnadas dos ser-viços. prestados
no período, incidindo indicação de providências, powentara necessárias, a cargo do
Contratante, doe extrapotem o escopo do contrato visando otimiaar o funcionamento
dos sistemas.

8.8 - ,ãs inexecuçães serão anatisadas de acordo com os prazos previstos nos subitens 5.6 e
5.18 deste terrno.

8.8.1 - Entende-se como inexecução totat dos serviços, a inoperãncia de toncionaiidades
essenciais de cada sistema.

833.2 - E) Nívei de Serviço Atendido - NBA sewirã de base para detinir o trator a ser pago,
mensairnente, a Contratada peta prestação dos serviços.

8.9 - A tiscatiaação será exercida no interesse exctasivo do Contratante e não excttri nem
redaa a responsabiiidade da Contratada por ooaioaer irregoiaridade.
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Et - DAS DERIGAÇÚES DA CONTRATANTE:

9.1 - Eae dbrtgacdes da C-ÚNTRÁTÁNTE:

9.1.1 - P'ttpiêcar e extrato de termo de contrate ent lntprensa Dtictat.
9.1.2 - Exercer a nscattzaçad da prestaçad das services per meta de servidor
capacttade e designada para esse ftnt, prentrwende e acentpanharnente. cderdenaçae
e a ftscatizacad dps services, set] e aspectp daantãtattrre e quatttative, anetartdp ena
registre preprtd as fainas ett Erregntandades absenradas;
9.1.3 - Nettncar a Contratada sobre as Erregatartdades cbsewadas nc cnnrprêntente dd
Centrate, per escrtte e cem antecedencia, sabre tatnas nn Erregtriandades constatadas,
rntrttas e dnatsdaer debttes de sua respensabrttdade;
9.1.«1'.r - Nettt'rcar a Centratada. per escrrtd, nd tocante a dtspdsãcãc de apttcaçad de
eventuais penattdades, garantindo a centraditónd e a ampta defesa;
9.1 .5 - Preparctpnar tadas as tacrttdades. IHEÉUSÉª-u'e esctarectntentes atinentes ad DÉÉEÉÚ
deste Contrate, para que a Contratada pessa cumprir as ebrtgacães dentre das normas
e cendtções da centratacae;
9.1.6 - Aãncar es recurses ºrçamentárias e financeiras necessárias a errecttcãc da
cantrataçap;
9.1? - Receber es sewtçds. prevtsdrta e detintttvan'rente, segundo as regras
centratttats;

9.111 - Dnatdner atrasa na execucad das chrigaçães assunttdas ett tnexecnçad
parciat dn tetaE des serviços em andamentcr, abrigatertamente, deve cºnstar de
tnsttncatwa cant acette da Contratante;

9.1.8 - atestar ds serviços executados, quando reaEraades segundo as extgencias
centratnats, aEem de settcitar reterce da apttcaçad per denctencra nd resnttadd;
9.1.9 - Efetuar ds pagamentcrs a Centratada na farma e nas prazes previstos na
Centratd, após a campnrnentp das termattdades tegars;
9.1.19 - ReaEEZar a presa nes pagamentos petas senftçds nad executadas du
executadas em desacprdd cent as determinacães deste termo.

9.2 - rªs. Admtntstracãe nae respendera per dnatsdder cernprerntsses assunttdes peta
Centratada cent terceiras, ainda que vtncatadds a execuçad de presente Terme de
Referencia. pern cante por quaisquer dane causada a terceiros em decorrência de ata da
Centratada, de seus empregados, prepestds ett subordinadas.

1D - DAS DERIGAÇÚES DA CGH TRATADA:

10.1 - A CÚNTRATADA deve cumprir tpdas as eprtgacdes constantes na Editat, seus anexas
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e sua prºpºsta, assumindº cºmº exctusivamente seus ºs riscºs e as despesas decºrrentes
da bºa e perfeita execuçãº dº ºbietº e, ainda:

15.131 - Cumprir º ºbietº deste cºntratº, executandº ºs serviçºs. de acºrdº cºm as
exigências deste termº, dº editai e de sua prºpºsta de preçºs, pºr meiº de recursºs
necessáriºs aº perfeitº cumprimentº das ciãusutas cºntratuais, ºbservadºs ºs
interesses dº Cºntratante e a tegisiaçãº em vigºr;
10,12 - Fºrnecer tºda a mãº de ºbra, materiais, ferramentas necessãrias a perfeita
execuçãº dºs serviçºs em quantidade, quatidade e tecnºiºgia cºmpatíveis cºm as
necessidades dºs serviçºs;
18.133 - Nãº transferir a ºutrem, tºtai ºu parciatmente, as respºnsabiiidades a que esta
ºbrigada através desta cºntrataçãº;
“11.4 - Respºnsabitizar-se peiº frei cumprimentº dº ºbietº da presente cºntrataçãº,
ficandº ciarº que a açãº ºu ºmissãº tºtat ºu parciai dº Fiscat dº Cºntratº nãº eximirã
a Cºntratada de sua respºnsabitidade quantº ã execuçãº dºs serviçºs;
101.5 - Arcar cºm º ºnus decºrrente de eventuai equívºcº nº dimensiºnamentº dºs
quantitativºs de sua prºpºsta, inciusive quantº aºs custºs variaveis decºrrentes de
fatºres futurºs e incertºs, devendº cºmptementã-tºs, casº º previstº iniciaimente em
sua prºpºsta nãº seia satisfatºriº para º atendimentº aº ºbietº da iicitaçãº, excetº
quandº ºcºrrer atgum dºs eventºs arrºtadºs nºs incisºs. dº % 1“, dº art. ãi', da Lei
Federai nª SEGGH 993;
10.15 - Manter durante a vigência da cºntrataçãº, em cºmpatibiiidade cºm as
ºbrigações assumidas, as cºndições de babiiitaçãº que cutminaram em sua
babiiitaçãº e quafit'rcaçãº, apresentandº, sempre que exigidº, ºs cºmprºvantes de
regutaridadetiscai;
10.13" - Respºnsabifizar-se pºr quaisquer danºs causadºs pºr seus empregadºs aº
patrimôniº dº Cºntratante, ºu de terceirºs, advindºs de imperícia, imprudência ºu
desrespeitº às nºrmas de segurança, quandº da execuçãº dºs serviçºs, ainda que de
fºrma invºtuntãria, devendº adºtar, dentrº de 10 (des) dias ininterruptºs, as
prºvidências determinadas petº Cºntratante, necessárias aº ressarcimentº ºu a
repºsiçãº, cºnfºrme º casº, sem preiuízº das demais sanções. Nãº cabe aº
CONTRATANTE quaiquer respºnsabitidade pºr atºs de negiigãncia dº pessºat da
Cºntratada durante º nºrãriº de trabatbº;
10.1.8 - Guardar sigifº sºbre tºdas as infºrmaçºes ºbtidas em decºrrência dº
cumprimentº dº cºntratº.
10.13 - Cºmunicar aº Cºntratante quatquer anºrmaiidade cºnstatada e prestar ºs
esctarecimentºs sºticitadºs;
10.110 - Reparar, cºrrigir, remºver, recºnstruir ºu substituir as suas expensas, nº tºtat
ºu em parte, ºs serviçºs efetuadºs em que se verifiquem víciºs, defeitºs ºu incºrreções
resuitantes da sua execuçãº, sem que caiba quaiquer acréscimº nº preçº cºntratadº;
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10.1.11 - Disponibiiizar protissionai tecnico-especiaiizado na execução dos serviços,
atendendo as demandas do Contratante e a tegisiaçao em vigor, concernentes ao
ooieto contratado;
15.1.12 - Afastar dos serviços, guaiguer funcionario, gue, comprovadamente e por
recomendação do gestor ou riscat do Contrato, venha a demonstrar conduta
inadequada ou incapacidade tecnica, causando embaraço a boa execução do ooieto
contratuai;
101.13. - Responsabitizar-se por todas as obrigacoes trabainistas, tributárias,
administrativas e civis, previdencia'rias e de seguro, bem como providências e
obrigações em caso de acidente de trabaino com seus empregados, em virtude da
execução deste Contrato ou em conexão com ete, ainda que ocorridos em
dependências da Sede do Município de Cotatina, isentando o CCNTRÁTANTJE de
guaiguer responsabiiidade;
10.1.14 - Designar, tormaimente, um preposto perante o Município de Coiatina e aceito
por este, para prestar esctarecimentos e atender as rectamaçoes gue por ventura
surgirem durante a execução dos services, informando nome compieto, CPF, endereço
eietronico, teietone de contato do mesmo, e do substituto em suas ausências;
“31.15 - Fornecer numero teietonico, a custo zero, para registro das reciamacoes
sobre o funcionamento do serviço Contratado, bem como para a resotucao de
propiemas, com funcionamento 245?
10.1.16 - Prestar os esciarecimentos gue terem soticitados peio Contratante, coias
rectamaçfoes referentes a prestação dos serviços se obriga prontamente a atender,
bem como comunicar imediatamente ao Contratante quaisquer fatos ou anormaiidades
que por ventura possam preiudicar a prestação dos serviços, principatmente em
situações de urgência, inciusive nos tinais de semana e feriados, a partir de contato
feito por meio de tetetonia movet ou outro meio iguaimente etica:
101.1? - Reatizar reuniões, sempre que necessario, na Sede do Contratante, atraves
de preposto devidamente credenciado e de seus. representantes tecnicos, iuntamente
com os Gestores e Fiscai do contrato a fim de reiatar as soiicitaçoes de mudanças,
impiementaçoes ou customizaçoes dos. moduios dos sistemas e também mett'iorias no
atendimento e suporte aos usuários;
10.1.18 - Exercer constante trscaiisacao de seus empregados, orientando-os no sentido
de observar todas as. tecnicas necessárias para meinor a prestação dos serviços;
10.1.19 - Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientações da
Administração, inciusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando tor o
caso.
10.120 - Disponibitizar sotuçoes para gerenciamento das atividades que automatizem
o tturro de atendimentos e procedimentos operacionais, gerenciais e estratégicos no
âmbito da gestão pubtica municipai;

'IÚ_1_21 - Estahetecer uma base uniticada e padronizada de dados e apticativos gue
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permitam um gerenciamema centraiizada par pane dae geetaree das argaae dire
campdenr a administracãa pirhiica maaicipai;
101.15 - Campramete-ee aa tinai da cantrata, caea haia arrira empreea vencedara da
próxima ceriame iicitatdria, a prestar tadas ae iatarmacõee técnicas e dacameatacãa
requerida para garantir a viabiiidade técnica da migraçaa de iarnecedar sem impactae
aaeracianaie para a Cantratante.

11 - DAS SAHÇÚES ADMINISTRA'I'WAS:

11.1. Camete infraçãa administrativa nae termas da Lei nº 8.000, de 1903 e da :Lei nº 10.520,
de 2002, a Cantratada que:

a) Inexecirtar tatai aa parciaimeate daaidaer dae abrigacaee aeeirmidae em decarrencia
da caatrataçãa;
a) Eneeiar a retardamerria da execucaa da abieta;
c) Fraadar na execacãa da cantraia;
d) Campariar-ee de mada inidônea;
e) Cameter tra ade tiecai;
t] Naa mantiver a prapaeta"

11.2 - A Cantratada dire cameter quaiqaer dae intracaee diecrinrinadae aa SLEIJÉIEETE acima
ticara eaieita, sem areiaíaa da reeparreabitidade civii e criminai, ae eegtrintee eançõee:

11.2.1 - advertência par taiiae ievee, aeeim eatendidae adaeiae que mºra acarretem
areiaí'zae significativas para a Contratante;
11.2.2 - Par atraea injustificada na carrciaeaa da fase de imptarttacãa (daaidaer
fnnciaaaiidadeiredirieita] em ate 30 (trinta] dias caaeecirtivae: 011% (um décimo par
ceata] aa dia eahre a vaiar giahai da fase de impiantacaa da Sistema atingida;
112.3 - Par atraea initretiticada na canciiieaa da fase de impiantacaa saperiar a 30
(trinta) dias caaeecativae: 20% (vinte par centa] Sabre a vaiar giabai da fase de
impiaataçaa par eietema atingida;
112.4 - Par deeistencia da prapasta, ainda a fase de ttabiiitaçaa, sem reativa insta
decorrente de iata eaperveniente e aceita creia ªrªidrninietracãa: 15% (quinze par ceata]
sabre a vaiar giaaai da Caatratar'da araaaeta;
1 1.2.5 - Par recusa da adiadicata'ria era aeeiaar a caatrata, demais de decarrida a praxe
de 03 (três) diae caneecniivae cantadas da data da carrvacacãa er'aa recebimenta da
Atrtarizacaa de Service: 20% (vinte par ceata) eabre a vaiar giahat da Cantrata-ªda
prapaeta;
1 1.2.0 - Par atrasa iniaetifrcada aa execucaa da caatrata, enderiar a 30 (trinta) dias
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cºnsecutivºs: 15% (quinze pºr centº) sºbre º vaiºr giºbai dº cºntratºr'da prºpºsta e, a
critériº da administraçãº Municipai; cºnsequente rescisãº cºntratuai e canceiamentº
da Ordem de Serviçº;
11.2? - Pºr inexecuçãº parciai iniustiticada dº cºntratº: 20% (vinte pºr centº) sºbre º
vetºr da parceta nãº executada;
112.8 - Pºr inexecuçãº tºtai iniustiticada dº cºntratº: 20% (vinte pºr centº) sºbre º
vaiºr tºtai dº cºntratº e; a critêriº da administraçãº Municipat, cºnsequente rescisãº
cºntratuai e canceiamentº da Autºrizaçãº de Serviçºstivºta de Empenhº;
112.9 - Nºs casºs de reincidência de errºs sºbre ºs quais ia fºram sºiicitadas
cºrreções via chamadºs tecnicºs; quandº a reincidência ºcºrrer peia 3ª (terceira) vez
muita de 5% (cincº pºr centº) sºbre a fatura mensai reiativa aº siãema da ºcºrrência;
11.210 - Nºs casºs de reincidência de errºs sºbre ºs quais ia taram sºiicitadas
cºrreções. via chamadºs tecnicºs; quandº a reincidência ºcºrrer mais de 3 (três.) vezes
e atê 5 (cincº) vezes; muita de 10% (dez pºr centº) sºbre a fatura mensai reiativa aº
sistema da ºcºrrência;
11.211 - Nºs casºs de reincidência de errºs sºbre ºs quais ia fºram sºiicitadas
cºrreções via chamadºs tecnicºs; quandº a reincidência ºcºrrer mais de 5 [cincº)
vezes, muita de 26% (vinte pºr centº) sºbre a fatura mensai reiãtiva aº sistema da
ºcºrrência;
112.12 - Nºs casºs de apresentaçãº de errºs que impeçam ºu gerem atrasº nº enviº
das prestações de cºntas aº TCEi'ES ºu ºutrºs ºrgãºs de cºntrºie: 10% (dez pºr
centº) sºbre a tatura tºtai mensai dº cºntratº.
112.13 - Mºtta de 30 % (trinta pºr centº) sºbre º vaiºr dº títuiº; em casº de prºtestº
indevidº;
112.14 - Suspensãº de iicitar e impedimentº de cºntratar cºm º ºrgãº; entidade ºu
unidade administrativa peia quai a Administraçãº Pubiica ºpera e atua cºncretamente;
peiº prazº de atê [32 (dºis) anºs;
112.15 - Impedimentº de iicitar e cºntratar cºm a Uniãº cºm º cºnsequente
descredenciamentº nº SICHF peiº prazº de atê [lã icincº) anºs;
112.16 - Deciaraçãº de inidºneidade para iicitar ºu cºntratar cºm a Administraçãº
Pubiica; enquantº perdurarem ºs mºtivºs determinantes da puniçãº ºu atê que seia
prºmºvida a reabiiitaçãº perante a prºpria autºridade que apiicºu a penaiidade; que
será cºncedida sempre que a Cºntratada ressarcir aº Cºntratante peiºs prejuízºs
causadºs;

11.3 - Tambem ticam suieitas as penaiidades dº art. S?, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993; as
empresas e ºs prºfissiºnais que:

11.3.1 - Tenham sºfridº cºndenaçãº detinitiva pºr praticar, pºr meiº dºiºsºs; fraude
tiscai nº recºtnimentº de quaisquer tributºs;
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1 1.3.2 - Tenham praticado aids iiíciios visando a frustrar os obieiivos da iiciiaçao;
113.3 - Demonsirern não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
viriade de atos iiíciios praticados.

11.5r - A apiicaçao de qaaidaer das penaiidades previstas reaiizar-se-a em processo
administrativo que assegurará o coniradiiorio e a ampia defesa a Coniraiada, observando-se
o procedimenio previsio na Lei nº 8.555, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9384, de
1999.

11.5 - A aiiioridade competente, ria apiicacao das sanções, ievara em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caraier educativo da pena, bern corno o dano causado a
Adminisiraçao, observado o princípio da broporcionaiidade"

116 - As penaiidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF - ELETRÓNICÚ.

11? - Se houver, iriiiização de bens na execução de serviços, comprovadamenie, iaisiiicados
eine de origem iiíciia1 o fato sera' oficiado ao Ministério Púbiico, para promoção de ação
penai bbbiica, nos termos do ariigo 1EICI, da Lei nº 3.556.393, sem breiirízo da apiicacao das
penaiidades cabíveis

12 - DA RESCISAD:

12.1 - O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

12.1.1 - por aio arriiaierai e escrito da Administração, rias situacoes previstas nos
incisos I a XII e XVII do ari. ?8 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequencias
indicadas no ari. 80 da mesma Lei, seni preiaíao da apiicacão das sançbes previstas
no Termo de Referencia, anexo ao Editai;
12.1 _2 - amigaveinrenie, nos termos do ari. Tg, inciso IL da Lei nº 8.566, de 1993;

12.2 - Gs casos de rescisão coniraiaai serao iormaimenie motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ameia defesa.

12.3 - A CDNTRATAIDA reconhece os direiios da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no ari. ?? da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4 - Ú iernro de rescisão sera' precedido de Reiaiorio indicativo dos seguiriies aspecios,
conforme o caso:

12.4.1 - Baianço dos eventos contratuais ia cumpridos oii parciairnenie compridos;
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124.2 - Reiacãe des pagameniesia efeiiradcs e ainda devidas;
124.3 - Indenizaçães e muitas.

13 - DAS VEDAÇÚES:

13.1 - É vedada a CONTRATADA:

131 _1 - caricienar eu iriiiizar este Termo de Centrate para daaidiier eperacãe iinanceira;
13.12 - interromper a execuçãe centrataai sch aiegacãe de inadimpiernenic per parie
da CONTRATANTE, saira nas casas previstas em iei.

14 - nas ALTERAÇOES:

14.1 - Eveniirais aiieracões contratuais reger-sean peia discipiina de ari. 55 da Lei nº 8.555,
de 1993.

142 - A CONTRATADA e abrigada a aceitar, nas mesmas cendicães centrairrais, as
acrescimes da supressões que se riserein necessarias, até e Eimite de 25% Ninie e cinco por
cente) de vaiar iaiciai aiaaiizade de centrais.

14.3 - As supressões resuitanies de acerde ceiebrade enire as paries ceniraianies pederâe
exceder a iirniie de 25% prime e cinco per cenic) de vaiar iniciai aiaaiizadd de centrais

15 - DOS CASOS OMISSOS:

151 - Os cases emisses serãe decididas peia CONTRATANTE, segundo as dispesiçães
ccniidas na Lei nº 5.555, de 1993, na Lei nº 16.526, de 2002 e demais ncrmas federais de
iiciiações e ceniraids administrativas e, sabsidiariarnenie segande as dispesiçifies ceaiidas
na Lei nº 8.0?8, de 1990 - Çddige de Defesa de Censumider - e nermas e princípios gerais
des centraies.

“IE - DA PUBLICACAO:

15.1 - Incumbira a CONTRATANTE previdenciar a pnbiicacae deste instruments, per
exiraie, ne Diario Oficiai da União, na praze prevista na Lei nº 5.565, de 1993.

1? - DO FORO:

1?_1 - É eieiie e Fere da Cemarca de Cciatinaí-ES para dirimir as iitígies dae decerrerem da
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? egª?
» & PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

. PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

execuçãº deate Termo de Centrata que nãº possam ser campeºes peIa canciêéaçãu,
cºnfºrme art. 55, ª?“ da Leé nº &665!%

Para fermeza & vaiidade de pactuada, a preaeme Cúntíata foi Iawade em 02
Iduas) vias de Iguaí tem que, depoia de Iêda e achado em ardem, vai assmada peIoa
contraenães.

COLATINA - ES, de de 2022.

MUNICÍPIO DE COLATINA REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1 _

2 _
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