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PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 
 
PROCESSO Nº 2469/2018 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para disponibilização de solução integrada 
de infra-estrutura TI e Software de controle e Gestão em Saúde  
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Valor Global. 
MODALIDADE: Pregão Presencial 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n° 10.520/02 com aplicação subsidiária da Lei n° 
8.666/93 e Decreto Municipal n° 14.218/03, com suas alterações, Lei Complementar 123/06, 
Decreto Municipal n°. 16.187/08 e Resolução n° 003/2017 do Hospital Municipal Dr. Mário 
Gatti, publicada no Diário Oficial do Município de Campinas/SP, em 24/02/17 e Lei 
Complementar Municipal nº 191/18. 
 
A Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar, criada pela Lei 
Complementar nº 191/18, por intermédio da Coordenadoria de Compras, representada por 
pregoeiro abaixo designado, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação na 
modalidade Pregão na forma presencial, do tipo menor valor global. 
 
O Edital estará à disposição dos interessados do ramo pertinente a partir do dia 25/01/2019, à 
Avenida Prefeito Faria Lima, n°. 340 (Complexo Administrativo Procurador René Penna Chaves 
Filho), CEP: 13036-902, Parque Itália, em Campinas/SP, nos horários das 08h00 às 12h00 e 
das 13h00h às 17h00, pela internet no site: www.hmmg.sp.gov.br/licitacoes ou enviando sua 
solicitação através do e-mail: licitacoes@hmmg.sp.gov.br. 
 
Os envelopes “A” (Proposta Comercial) e “B” (Documentos para Habilitação), deverão ser 
entregues até às 09h00 do dia 06 de fevereiro de 2019 na área de Licitações do Hospital 
Municipal Dr. Mário Gatti, no endereço constante de seu preâmbulo. Após a data estabelecida, 
não mais serão aceitos tais envelopes. Imediatamente após o encerramento desse prazo, no 
mesmo local, será dado início conforme a programação seguinte:  
 
Início do Credenciamento com Análise Prévia e Recebimento dos Envelopes A - Proposta, 
Envelopes B - Habilitação. 
 
A programação acima e seus respectivos horários poderão sofrer alterações em virtude do 
desenvolvimento da Sessão. A Sessão de Credenciamento estará encerrada após o início da 
abertura dos ENVELOPES “A - PROPOSTAS”. O Pregoeiro informará previamente a 
mudança dos horários para ciência de todos os participantes. 
 
PREGOEIROS RESPONSÁVEIS: Rogério Ferreira de Carvalho nomeado pela Portaria nº 
008/11, publicada em 12/08/11 no Diário Oficial do Município de Campinas/SP, Rogério 
Lazzarini de Oliveira nomeado pela portaria nº 001/16, publicada em 15/01/16 no Diário Oficial 
do Município de Campinas/SP, Elisângela Rodrigues de Oliveira nomeada pela portaria nº 
019/2017, publicada em 07/11/2017 no Diário Oficial do Município de Campinas/SP. 
 
1 – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E VALOR ESTIMADO DO CONTRATO 
 
1.1 - Os quantitativos estimados e as condições de execução são as descritas no Anexo I - 
Termo de Referência, e no Anexo VI - Minuta do Termo de Contrato. 
 
1.2 - A presente contratação vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de 
recebimento, pela Contratada, da Ordem de Início dos Serviços, a ser emitida pela Rede 
Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar após a assinatura do Contrato, 
podendo ser prorrogado até o limite legal estabelecido pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações. 



                                                    Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar 

                                                                 Lei Complementar nº 191/18 - CNPJ: 47.018.676/76 
A                                                               Avenida Prefeito Faria Lima, nº 340 - Parque Itália, Campinas/SP 

                                                                CEP: 13036-902 - Telefone: (19) 3772-5715 
                                                                         

 

 

 2 

 
1.3 - O valor total estimado para o presente contrato é de R$208.520,00 (Duzentos e 
oito mil e quinhentos vinte reais). 

 
2 - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS 
 
2.1 - Até o segundo dia útil antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
Pregão Presencial, através do telefone (19) 3772-5815 / 3772-5708 e e-mail 
licitacoes@hmmg.sp.gov.br, ou ainda ou ainda POR PETIÇÃO entregue diretamente no 
Departamento de Compras e Licitações, situado na Avenida Prefeito Faria Lima, 340, Parque 
Itália, CEP: 13036-902 - Campinas/SP. 
 

2.1.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 
até 02 (dois) dias úteis. 
2.1.2 - A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do 
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

 
2.2 - As respostas às impugnações serão publicadas no Diário Oficial do Município de 
Campinas e disponibilizadas no portal eletrônico e no site  
www.hmmg.sp.gov.br/licitacoes. 
 
2.3 - As eventuais modificações no edital serão divulgadas nos mesmos meios utilizados para 
divulgação inicial e manterão os mesmos prazos e procedimentos originais, exceto quando a 
alteração não comprometer a formulação das propostas. 
 
3 - DOCUMENTOS INTEGRANTES DO EDITAL 
 
3.1 - Integram o presente Edital como partes indissociáveis: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO II - Modelo de atestado de visita técnica; 
ANEXO III - Modelo de Termo de Credenciamento; 
ANEXO IV - Modelo de Proposta Comercial; 
ANEXO V - Planilha de Composição de Custos; 
ANEXO VI – Minuta de Termo de Contrato. 

 
4 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
4.1 - Poderão participar da licitação empresas brasileiras ou empresas estrangeiras em 
funcionamento ou devidamente representada no Brasil pertencentes ao ramo do objeto licitado. 

4.1.1 - Poderão participar desta licitação as empresas interessadas que satisfizerem as 
condições de habilitação preliminar enumeradas no item 11 do presente Edital. 

 
4.2 - Será vedada a participação de: 
  

4.2.1 - Empresas temporariamente suspensas de licitar ou contratar com a Rede Mário 
Gatti; 
4.2.2 - Empresas declaradas inidôneas e impedidas para licitar ou contratar com qualquer 
órgão ou entidade da Administração Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, 
sob pena de incidir no previsto no parágrafo único do Art. 97 da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
suas alterações; 
4.2.3 - Empresas com falência decretada; 
4.2.4 - Empresas em consórcio; 
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4.2.5 - Empresas à qual participa, seja direta ou indiretamente, Servidor Público ou 
dirigente de órgão ou entidade contratando ou responsável pela licitação, conforme dita o 
subitem 11.8.2 deste Edital; 

 
4.3 - A Rede Municipal Dr. Mário Gatti se reserva no direito de solicitar através de diligência, 
para atendimento em 03 (três) dias úteis, esclarecimentos ou complemento de instrução do 
processo, sob pena de desclassificação/inabilitação do licitante pelo não cumprimento do 
solicitado 
 
5 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
5.1 - A empresa vencedora deverá executar o Contrato conforme as especificações e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
6 - CREDENCIAMENTO 
 
6.1 - No dia, hora e local estipulados no preâmbulo deste edital, os licitantes poderão estar 
representados por agentes credenciados, com poderes para formular lances, negociar 
preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos 
em todas as fases licitatórias. 
 
6.2 - O credenciamento far-se-á através da identificação do representante, por cédula de 
identidade ou documento equivalente, e da apresentação do Anexo III - Termo de 
Credenciamento e/ou de procuração, em instrumento público ou particular, em original ou cópia 
autenticada, que confira ao procurado a representatividade da licitante. 
 

6.2.1 - Juntamente com a procuração, o representante deverá, obrigatoriamente, 
apresentar cópia autenticada do Contrato Social, Estatuto, Ato Constitutivo com a 
respectiva eleição de seus administradores ou qualquer outro documento idôneo em 
comprovar os poderes de quem assina a procuração. 
6.2.2 - Sendo o representante sócio ou dirigente do licitante, bastará a apresentação do 
documento aludido no subitem anterior, o(s) qual(is) terá(ão) os mesmos efeitos da 
procuração e ficará retido nos autos do processo administrativo. 

 
6.3 - O documento de credenciamento deverá ser entregue juntamente com a respectiva 
cédula de identidade ou documento equivalente, em separado dos envelopes “A” - 
PROPOSTA e “B” - HABILITAÇÃO. 
 
6.4 - A não apresentação do documento de credenciamento ou do documento aludido no item 
6.2 não será motivo para a desclassificação ou inabilitação do licitante. Neste caso, o 
representante ficará impedido de praticar os atos previstos no item 6.1. 
 
6.5 - Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa. 
 
6.6 - Os documentos de credenciamento serão retidos pela Equipe de Pregão e juntados ao 
processo administrativo, com exceção do documento aludido no subitem 6.3, que será 
devolvido ao licitante credenciado.  
 
6.7 - Para participar na condição de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, a licitante 
deverá apresentar à equipe de Pregão, juntamente com o Termo de Credenciamento, um 

dos seguintes documentos: 
  

6.7.1 - Certidão expedida pela Junta Comercial, caso exerçam atividade comercial ou; 
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6.7.2 - Comprovação de inscrição no Regime Especial Unificado de Arrecadação de 
Tributos e Contribuições - Simples Nacional. 

 
6.8 - É facultado ao Pregoeiro na falta de apresentação desta comprovação de ME ou EPP, 
pelos documentos previstos no subitem 6.7, verificar junto ao site da Receita Federal o 
enquadramento do licitante, e caso não seja possível tal comprovação, o licitante ainda poderá 
participar do certame sem os benefícios concedidos pela LC 123/06 e Decreto Municipal nº. 
16.187/08. 
 
7 - FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
7.1 - Os envelopes “A” - PROPOSTA e “B” - HABILITAÇÃO deverão ser apresentados 
separadamente, lacrados, contendo os seguintes dizeres na parte externa: 
 

ENVELOPE “A”- PROPOSTA  
REDE MÁRIO GATTI 
PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2019 
RAZÃO SOCIAL:  
DATA E HORÁRIO DA ABERTURA: 06/02/2019 às 09h00 

 
ENVELOPE “B” - HABILITAÇÃO 
REDE MÁRIO GATTI 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 
RAZÃO SOCIAL:  
DATA E HORÁRIO DA ABERTURA: 06/02/2019 às 09h00 

 
7.2 - A ausência dos dizeres na parte externa não constituirá motivo para desclassificação do 
licitante que poderá inserir as informações faltantes antes do início da sessão. 
 

7.2.1 - No caso previsto acima, a ausência de representante legal no ato da sessão 
para identificação dos envelopes, acarretará na impossibilidade de participação da 
empresa no certame. Os envelopes permanecerão lacrados e ficarão à disposição para 
devolução, no prazo de 30 dias corridos.  

 
8 - CONTEÚDOS DOS ENVELOPES 
 
8.1 - O Envelope “A” - PROPOSTA COMERCIAL deverá conter a proposta do licitante, de 
acordo com o disposto no item 9. 
 
8.2 - O Envelope “B” - HABILITAÇÃO deverá conter a documentação de que trata o item 11. 
 
9 - PROPOSTA 
 
9.1 - A proposta deverá ser apresentada conforme Anexo IV - Modelo de Proposta Comercial, 
preferencialmente em papel timbrado da licitante, em 01 (uma) via datilografada ou impressa, 
datada, rubricada e assinada, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, e conter, além 
de outras informações de livre disposição. 
 

9.1.1 - Designação do número desta licitação; 
9.1.2 - Descrição detalhada do objeto oferecido, apresentando unidade e quantidades 
idênticas às previstas no Edital e seus Anexos; 
9.1.3 - Apresentar valor mensal e global, fixos, expressos em números, na moeda 
corrente nacional com, no máximo, 02 (duas) casas decimais e apresentados com a 
inclusão de todos os custos operacionais de sua atividade, incluindo os tributos que 
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eventualmente possam incidir sobre eles, consideradas inclusas demais despesas diretas 
e indiretas, bem como a desoneração da folha de pagamento em cumprimento à Lei 
Federal nº 12.546/2011 e suas alterações, quando constituir direito e opção da empresa, 
não cabendo à Rede Mário Gatti nenhum custo adicional; 
9.1.4 - Dados bancários, contendo o número do banco, número da agência, nome da 
agência e número da conta corrente, com dígito verificador; 
9.1.5 - Endereço eletrônico (e-mail) para envio do Contrato. 

 
9.2 - A apresentação da proposta implica que a licitante ACEITA: 

9.2.1 - O prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias contados da data de 
abertura dos envelopes propostas; 
9.2.2 - A condição de pagamento será de 10 (dez) dias fora a dezena, contados da data 
do aceite definitivo da nota fiscal pela unidade gestora do contrato nos termos do item 20 
deste instrumento convocatório; 
9.2.3 - Todas regras deste Edital e seus anexos.  

 
9.3 - A proposta de preço deverá conter oferta clara e precisa, sem alternativa de preços ou 
qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 
 
9.4 - Em circunstâncias excepcionais, antes do término do período original de validade das 
propostas previsto no subitem 9.2.1, o Pregoeiro poderá solicitar que os licitantes estendam o 
período de validade para um período específico adicional. Essa solicitação, bem como as 
respostas dos licitantes, poderá ser feita por escrito via correio eletrônico. 

9.4.1 - O licitante poderá recusar a prorrogação de proposta, resultando na desistência da 
participação do processo licitatório, sem que a ele sejam imputadas penalidades por tal 
ato. 

 
9.5 - O critério de julgamento das propostas será MENOR VALOR GLOBAL. 
 
10 - Serão DESCLASSIFICADAS as propostas: 
 
10.1 - Que não atenderem às exigências do Edital e seus anexos e/ou da legislação aplicável. 
 
10.2 - Omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes 
de dificultar o julgamento. 
 
10.3 - Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições 
estabelecidas neste edital e seus anexos. 
 
11 - HABILITAÇÃO 
 
11.1 - Para a habilitação, os licitantes deverão apresentar os documentos elencados nos 
subitens de 11.4 à 11.9, ou o Certificado de Registro Cadastral, conforme descrito no subitem 
11.3. 
 
11.2 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente ou, excepcionalmente, 
autenticado por um dos membros da Comissão de Licitação e/ou Pregoeiro ou, ainda, por cópia 
autenticada de publicação em órgão de imprensa oficial: 

11.2.1 - Para efeito de validade dos documentos, se outro prazo não constar de ato 
normativo ou do próprio documento, será considerado o período de 06 (seis) meses entre 
a data de sua expedição e a data fixada para a apresentação da proposta escrita, exceto 
em relação aos subitens 11.5.1 e 11.5.2. 
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11.2.2 - Os documentos deverão, preferencialmente, ser apresentados ordenadamente, 
numerados sequencialmente por item da habilitação, de modo a facilitar sua análise; 
11.2.3 - Serão aceitos documentos extraídos via internet, desde que estejam dentro do 
prazo de validade, os quais estarão sujeitos à comprovação pela Comissão de Licitação 
e/ou Pregoeiro. 

 
11.3 - A apresentação de Certificado de Registro Cadastral emitido pela Secretaria de 
Administração da Prefeitura Municipal de Campinas ou de qualquer instituição Estadual ou 
Federal, demonstrando no Registro Cadastral da licitante o ramo pertinente ao objeto da 
licitação e dentro do prazo de validade, a dispensará da apresentação da documentação 
referente aos subitens 11.4, 11.5.1, 11.5.2, 11.5.3, 11.5.4, 11.6, 11.7, 11.8 e 11.9. Caso o CRC 
não contenha a categoria do ramo pertinente expressa, deverá ser juntado o Contrato Social 
da empresa demonstrando o seu objeto social.  

11.3.1 - Não serão aceitos os Certificados de Registro Cadastral (CRC) de outras 
prefeituras. 

 
11.4 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

11.4.1 - Para Empresa Individual: Registro comercial; 
11.4.2 - Para Sociedade Comercial: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 
vigor, e alterações subsequentes, devidamente registrados na Junta Comercial 
competente;  
11.4.3 - Para Sociedade por Ações: Inscrição do ato constitutivo, e alterações 
subsequentes deverão vir acompanhadas de documentos de eleição de seus 
administradores, em exercício; 
11.4.4 - Para Sociedade Civil: Inscrição do ato constitutivo e alterações subsequentes 
no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício; 
11.4.5 - Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil: 
Decreto de autorização, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
11.4.6 - Em caso de apresentação dos documentos acima no credenciamento, fica 
dispensada a apresentação no envelope de Habilitação. 

 
11.5 - REGULARIDADE FISCAL 
 

11.5.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ do 
Licitante, do Ministério da Fazenda ou Comprovante de Inscrição e de Situação 
Cadastral; 
11.5.2 - Prova de Inscrição Municipal no Cadastro de Contribuintes. 
11.5.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, da 
sede do licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei.  

 
11.5.3.1 - Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante apresentação 
de certidão unificada, nos termos da Portaria PGFN / RFB Nº 1751, de 02 de 
outubro de 2014; 
11.5.3.2 - A regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser comprovada 
através de apresentação da Certidão especifica; 
11.5.3.3 - A regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser comprovada 
pela apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal (correspondente a Tributos 
Mobiliários) expedida pelo Município em que o estabelecimento estiver situado. 
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11.5.4 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS deverá ser comprovada através de apresentação do Certificado emitido pela Caixa 
Econômica Federal; 
 
11.5.5 - Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão de que conste a 
existência de créditos não vencidos; em curso de cobrança executiva em que tenha sido 
efetivada a penhora; ou cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou depósito de 
seu montante integral, ou reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do 
processo tributário administrativo ou concessão de medida liminar em mandado de 
segurança; 

 
11.5.6 - É vedado mesclar documentos de estabelecimentos diversos (matriz/filial), 
exceto prova de regularidade para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço 
(FGTS) e Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), enquanto houver recolhimento 
centralizado desses tributos; 

11.5.6.1 - A licitante deverá apresentar os documentos correspondentes ao 
estabelecimento (matriz ou filial) através do qual pretende firmar o contrato. 

 
11.5.7 - No caso de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), havendo 
alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o 
prazo de 02 (dois) dias úteis contados a partir do 1º dia útil após a data da publicação da 
Homologação e prorrogáveis por igual período a critério da Rede Mário Gatti, contados a 
partir do 1º (primeiro) dia útil após a data de publicação da Homologação, para 
regularização dos documentos, sob pena de decadência do direito, sujeitando-se, em 
caso de descumprimento, à penalidade estabelecida no subitem 21.1. 

 
11.6 - QUALIFICAÇÕES TÉCNICA 
 

11.6.1 -  Atestado de capacidade técnica em nome da licitante, emitido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, referente a implantação de Sistema de Atendimento 
Pré-Hospitalar no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que comprove a aptidão 
do licitante para atendimento aos serviços compatíveis, devendo constar a especificação 
dos serviços prestados. Entende-se por compatíveis o(s) atestado(s) que apresentar(em) 
a execução dos serviços, considerando locação de software de regulação médica de 
urgência em centrais de regulação do país. 

  
11.6.1.1 -     Os atestados de capacidade técnica deverão conter as seguintes 
informações: nome da empresa emissora, nome do profissional responsável 
emissor, nome da licitante com a descrição dos serviços prestados e comprovação 
do quantitativo e período dos serviços desempenhados. 

 
11.6.2 - Atestado de Visita Técnica - Anexo II, assumindo, incondicionalmente, a 
responsabilidade de executar os serviços em conformidade com todas as condições e 
exigências neste Edital e seus anexos. O agendamento deverá ser efetuado de segunda-
feira a sexta-feira, através dos telefones: (19) 3772-5893 Luiz Bierwagen; 

 
11.6.2.1 - A licitante poderá declinar da Visita Técnica, devendo, neste caso, 
apresentar declaração assumindo, incondicionalmente à responsabilidade de 
executar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências 
estabelecidas neste edital; 
11.6.2.2 - O prazo para visita iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do 
Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da 
sessão pública; 
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11.6.2.3 - Para a visita, o licitante, ou o seu representante, deverá estar 
devidamente identificado. 

 
11.7 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

11.7.1 - De forma a demonstrar a prova de Qualificação Econômico-Financeira, as 
licitantes deverão apresentar Certidão negativa de falência, expedida pelo(s) cartório(s) 
distribuidor(es) da sede da pessoa jurídica, com data não superior a 06 (seis) meses da 
data limite para recebimento das propostas, se outro prazo não constar do documento; 

 
11.7.2 - Balanço Patrimonial e demonstração de resultado do último exercício social exigível, 
assinados por bacharel ou técnico em Ciências Contábeis, legalmente habilitados, constando 
nome completo e registro profissional, que comprovem a boa situação financeira da pessoa 
jurídica, vedada a sua substituição por balancetes ou Balanços Provisórios. 
 

11.7.2.1. No caso específico de Sociedade por Ações (Sociedade Empresária do Tipo S. 
A.), o Balanço e demonstrações contábeis deverão ser apresentados por publicação no 
Diário Oficial do Estado ou cópia dos referidos documentos devidamente registrados na 
Junta Comercial. 
11.7.2.2. As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), ainda que 
sejam enquadradas no SIMPLES, deverão apresentar Balanço Patrimonial assinado por 
bacharel ou técnico em ciências Contábeis, legalmente habilitado, constando nome 
completo e registro profissional, referente ao último exercício social exigível. 
11.7.2.3. As sociedades constituídas há menos de 12 (doze) meses, no exercício social 
em curso, deverão apresentar o Balanço de Abertura. 
11.7.2.4. A boa situação financeira será comprovada se a participante demonstrar que 
possui Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou acima de 1,00 (um com duas casas 
decimais), Índice de Liquidez Geral (ILG) preferencialmente igual ou acima de 1,00 (um 
com duas casas decimais) e Índice de Solvência Geral (ISG) igual ou acima de 1,00 (um 
com duas casas decimais). 

 
Caso a licitante apresente o ILG abaixo da unidade menor que 1,00 (um com duas casas 
decimais), o ISG deverá ser compensado no mínimo proporcionalmente através da 
seguinte expressão matemática: 

 
1 – (ILGabaixo da unidade – 1) 

 
As seguintes definições de índices financeiros se aplicam neste subitem: 

 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) - indica quanto à empresa possui em recursos 
disponíveis, bens e direitos realizáveis em curto prazo, para fazer face ao total de suas 
dívidas de curto prazo. 
ILC =                        Ativo Circulante 
                               Passivo Circulante 

 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) - indica quanto a empresa possui em 
disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar 
suas obrigações, com vencimento neste mesmo período. 

 
ILG =                     Ativo Circulante + Realizável em Longo Prazo 
                              Passivo Circulante + Exigível em Longo Prazo 
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ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG) - indica quanto a empresa dispõe em Ativos 
(totais) para pagamento do total de suas dívidas. Envolve, além dos recursos líquidos, 
também os permanentes. 

 
ISG =                   ATIVO TOTAL  
                            Passivo Circ. + Exigível em Longo Prazo 

 
11.7.2.5 - O Balanço Patrimonial será analisado por um profissional qualificado 
indicado pelo Departamento Financeiro da Rede Mário Gatti. 

 
11.8 - DECLARAÇÕES ASSINADAS PELO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
 

11.8.1 - Cumprimento do disposto no INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA 
CONTITUIÇÃO FEDERAL. 

11.8.1.1 - Declaração que não outorga trabalho noturno, perigoso e insalubre 
aos menores de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho aos menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 
11.8.2 - Cumpre Integralmente o disposto no parágrafo III do Art. 9º da Lei 8.666/93. 

11.8.2.1 - Declaração de que NÃO POSSUI EM SEU QUADRO direta ou 
indiretamente, servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratado pelo 
município de Campinas. 

 
11.9 - REGULARIDADE TRABALHISTA 
 

11.9.1 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou Positiva com Efeito de 
Negativa, dentro do prazo de validade. 

 
11.9.1.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade em caso de 
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), será observada 
condição prevista no subitem 11.5.7. 

 
12 - Constituem motivos para INABILITAÇÃO da licitante ressalvada a hipótese de 
saneamento da documentação; prevista no item 4.3. 
 
12.1 - A não apresentação da documentação exigida para habilitação no prazo estabelecido no 
preâmbulo do Edital;  
  
12.2 - A apresentação de documentos com prazo de validade vencido, na data fixada para 
apresentação da proposta comercial;  
 
12.3 - A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de requerimento 
de certidão.   
 
12.4 - A apresentação de informações inverídicas.  
  
12.5 - A mesclagem de documentos de regularidade fiscal e trabalhista de estabelecimentos 
diversos (matriz/filial), exceto prova de regularidade para com a Fazenda Federal, para com o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), para com o Instituto Nacional de Seguro 
Social (INSS) e para com a Justiça do Trabalho (CNDT). 

12.5.1 - Não será aceito a apresentação de documentos comprobatórios da regularidade 
fiscal, referentes à filial, quando a proposta for realizada pela matriz. 

 
12.6 - O não cumprimento dos requisitos de habilitação.   
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12.7 - O não atendimento às diligências, quando solicitadas, dentro do prazo estabelecido no 
item 4.3. 
 
13 - SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA E DISPUTA 
 
13.1 - Os interessados entregarão, à equipe de pregão, os envelopes: Envelope “A” - 
Proposta Comercial e o Envelope “B” - Habilitação e, em separado, os Anexos IV - Termo 
de Credenciamento, nos termos do item 6, até a data e horário estabelecido no preâmbulo do 
Edital. 
 
13.2 - Após conferência do Termo de Credenciamento e, no dia, hora e local designados no 
Edital, será realizada sessão pública para abertura das propostas e, posteriormente, da 
documentação de habilitação conforme previsto no item 13.12. 
 
13.3 - O prazo para formulação de lances verbais, para saneamento da documentação de 
habilitação e para apresentação de proposta detalhada de preços que totalize o lance 
vencedor, bem como a determinação do valor entre lances, serão acordados entre os 
credenciados e a Equipe de Pregão, por ocasião do início da Sessão Pública. 
 
13.4 - A equipe de pregão procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de 
preços, classificando-as em ordem crescente de valor global. 
 
13.5 - Em seguida identificará a proposta de menor valor global cujo conteúdo atenda as 
especificações do edital e seus anexos. 
 
13.6 - Das propostas que atenderem às especificações solicitadas, e identificada a de menor 
valor, somente as que apresentarem valores superiores EM ATÉ 10% (dez por cento) da 
proposta de menor valor global, serão classificadas estarão aptas para disputa de lances. 
 

13.6.1 - As propostas com valores superiores em até 10% (dez por cento) da proposta de 
menor valor serão classificadas em valor crescente. 
13.6.2 - O conteúdo das propostas do subitem anterior será analisado, desclassificando 
aquelas cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no Edital e 
seus anexos. A aceitabilidade do preço será verificada somente após o encerramento da 
fase de lances. 
13.6.3 - Não havendo, no mínimo, 03 (três) propostas válidas nos termos do subitem 
13.6, serão selecionadas até 03 (três) melhores propostas e os seus autores convidados 
a participar dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas 
escritas. 
13.6.4 - Em caso de empate das melhores propostas, na hipótese do subitem anterior, 
todos os licitantes com o mesmo preço global serão convidados a participar dos lances 
verbais, sendo que o desempate, para efeitos de formulação dos lances, será feito por 
meio de sorteio. 

 
13.7 - Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais: 
 

13.7.1 - O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes selecionadas, 
individualmente, em ordem decrescente do valor da proposta, a apresentar lances 
verbais, que deverão ser inferiores à proposta de menor valor global para o primeiro 
lance e ao lance imediatamente anterior, para os demais. 
13.7.2 - A ausência de representante credenciado ou a desistência em apresentar lance 
verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de 
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lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante para efeito de 
ordenação das propostas. 
13.7.3 - Havendo empate na proposta escrita e não sendo ofertados lances, a 
classificação será efetuada por sorteio, na mesma sessão. 
13.7.4 - Quando comparecer um único licitante ou houver uma única proposta válida, 
caberá ao Pregoeiro verificar a aceitabilidade do preço ofertado. 

 
13.8 - O encerramento da fase competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os 
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
 

13.8.1 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade com a 
proposta escrita de MENOR VALOR GLOBAL e o valor estimado para a licitação. 

 
13.9 - Declarada encerrada a etapa de lances e classificadas as ofertas na ordem crescente de 
valor, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço do primeiro classificado, decidindo 
motivadamente a respeito. 
 

13.9.1 - Havendo propostas ou lances de uma ou mais microempresas (ME) ou empresas 
de pequeno porte (EPP) com valor até 5% (cinco por cento) superior ao da licitante 
melhor classificada, não sendo esta ME ou EPP, tais propostas serão consideradas 
empatadas com a proposta melhor classificada, sendo assegurado às ME’s e EPP’s 
empatadas o direito de desempate, sequencialmente, na ordem de suas classificações, 
até que o desempate ocorra.  
13.9.2 - Decorridos 05 (cinco) minutos da convocação inicial para que as MEs ou EPPs 
exerçam o direito de desempate, sem o exercício de tal direito pelas interessadas, 
ocorrerá a sua preclusão e a contratação da proposta originalmente mais bem 
classificada. 

13.10 - Consideradas aceitáveis as propostas de menor valor, obedecidas as exigências 
fixadas no edital e seus anexos, será aberto o envelope contendo os documentos de 
habilitação de seu autor para confirmação das condições habilitatórias, sendo-lhe facultado o 
saneamento da documentação na própria sessão. 
 
13.11 - Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no Edital, a melhor 
proposta comercial será declarada vencedora. 
 

13.11.1 - Se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) 
examinará a oferta subseqüente verificando a habilitação da proponente, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao 
edital e seus anexos, sendo a respectiva licitante declarada vencedora. 

 
13.12 - Considerado aceitável o licitante com menor valor global e obedecidas as exigências 
fixadas no Edital, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação de seu Autor, 
para confirmação das suas condições habilitatórias, sendo-lhe facultado o saneamento da 
documentação na própria sessão. 
 
13.13 - Se as propostas ou os lances de menores valores não forem aceitáveis, ou se as 
licitantes desatenderem às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as propostas ou os 
lances subseqüentes, verificando a sua aceitabilidade e a habilitação do participante, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que 
atenda ao Edital. Nesta hipótese, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja 
obtido preço melhor. 
 
13.14 - Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante 
com menor valor global será declarado vencedor. 
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13.15 - A manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, com 
registro em ata da síntese de suas razões conforme termos previstos no item 16. 
 
14 - ENCERRAMENTO DA SESSÃO 
 
14.1 - Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas 
todas as fases preestabelecidas, a Equipe de Pregão irá guardar os envelopes “B” lacrados e 
devidamente rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes que ficarão sob a guarda do 
Pregoeiro, sendo estes envelopes exibidos aos licitantes na reabertura da sessão ou em 
ocasião de nova sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos. 
 
14.2 - Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre exame e 
rubrica. 
 
14.3 - Todos os atos ocorridos durante a sessão pública são registrados em ata, que será 
assinada pelos representantes das licitantes presentes, pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. 
 
15 – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 
 
15.1 - A licitante vencedora, deverá apresentar, em até um dia útil subseqüente ao 
encerramento da Sessão de Abertura, Anexo VI - Planilha de Composição de Custos do 
objeto contratado, contemplando a desoneração da folha de pagamento, quando constituir 
direito e opção da empresa, conforme Lei Federal nº 12.546/2011 e suas alterações;  
 
16 - ANÁLISE TÉCNICA 
 

16.1 - O parecer técnico será efetuado pela Diretoria Administrativa da Rede Mário Gatti, 
ou pela área por ela determinada.  

17 - RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
17.1 - Havendo manifestação prévia e motivada da intenção de interpor recurso, esta, 
somente poderá ser promovida pela licitante, depois de declarado o vencedor da disputa 
pelo pregoeiro. A licitante desclassificada antes da fase de disputa também poderá 
manifestar e motivar a sua intenção de interpor recurso. 
 

17.1.1 - Os interessados que manifestaram e motivaram a intenção de interpor 
recurso apresentarão memoriais, dirigidos ao(à) Pregoeiro(a), diretamente na Área de 
Licitações, ou pelo e-mail: licitacoes@hmmg.sp.gov.br, com recebimento pelo 
pregoeiro ou equipe de apoio no prazo de 03 (três) dias úteis contados do dia 
subsequente à realização do Pregão. Caso o licitante opte por envio dos memoriais 
via e-mail, deverá à recorrente providenciar o envio dos originais condicionados ao 
recebimento na área de Licitações no prazo de até 03 (três) dias úteis contados da 
data de envio do e-mail.  
17.1.2 - O memorial deverá estar relacionado com a síntese apresentada na sessão 
de disputa conforme previsto no subitem 13.5. 
 

17.2 - O recurso contra decisão do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio terá efeito 
suspensivo. 
 
17.3 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
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17.4 - A falta de manifestação motivada da licitante na sessão importará a renúncia do 
direito de recorrer. 
 
17.5 - Ficam os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões 
em igual número de dias, que começarão a correr no dia subsequente ao término do prazo 
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 

17.5.1 - Nessa hipótese, o Pregoeiro encaminhará os autos do processo ao Diretor-
Presidente da Rede Municipal Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar, que 
decidirá sobre os recursos, adjudicará o objeto do Pregão Presencial e, constatada a 
regularidade dos atos procedimentais, homologará o procedimento licitatório. 

 
17.6 - Caso não haja recurso, o Pregoeiro, na própria sessão pública, adjudicará o objeto 
do certame ao autor do menor valor global, desde que atendidas todas as especificações 
e exigências contidas no Edital e seus anexos encaminhando o processo para 
homologação ao senhor Diretor-Presidente da Rede Municipal Mário Gatti de Urgência, 
Emergência e Hospitalar. 
 
17.7 - O resultado final do Pregão será publicado no Diário Oficial do Município de 
Campinas/SP. 
 
18 - GARANTIA CONTRATUAL 
 

18.2.1 - Será exigida garantia contratual sendo o percentual de 5% (cinco por cento) 
do valor do contrato, nos termos do artigo 56, § 1º e §2º da Lei 8.666/93, cabendo ao 
licitante optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

18.2.1.1 - Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes 
ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 
centralizado de liquidação e de custodia autorizado pelo Banco Central do 
Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério da Fazenda; 
18.2.1.2 - Seguro-garantia; 
18.2.1.3 - Fiança bancária. 
 

18.2.2 - Após o término do Contrato, desde que cumpridas todas as obrigações 
assumidas, a garantia de que trata este item será liberada, e quando em dinheiro, 
atualizada monetariamente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do 
requerimento do interessado, por intermédio do Serviço de Protocolo, dirigido ao 
Diretor Presidente da Rede Mário Gatti que deverá se manifestar quanto à execução 
contratual e encaminhar à Diretoria Jurídica. A liberação se dará mediante 
autorização do Diretor Presidente da Rede Mário Gatti, após parecer da Diretoria 
Jurídica. 

 
19- DA CONTRATAÇÃO E PROCESSAMENTO 
 
19.1 - A Rede Mário Gatti enviará para a licitante vencedora, através de correio eletrônico 
(e-mail), arquivo contendo o contrato, para assinatura, cuja minuta integra este Edital, sob 
pena de decair do direito ao contrato, sujeitando-se à penalidade estabelecida no item 22.1 
deste Edital. 

 
19.1.1 - Quando a adjudicatária convocada, dentro do prazo de validade de sua 
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proposta, não mantiver habilitação regular ou se recusar a assinar o contrato, será 
convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o 
contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, 
observado o disposto no item 22.1 do presente edital. 

 
19.2 - A Adjudicatária deverá imprimir e assinar o contrato encaminhado e devolvê-lo à 
Rede Mário Gatti, aos cuidados da Coordenadoria de Procedimentos legais, sito a Avenida 
Prefeito Faria Lima, 340, Parque Itália, Campinas/SP, CEP: 13036-902, nos termos 
expressos nos subitens abaixo: 

 
19.2.1 - Pessoalmente, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias corridos, contados da 
data do envio do correio eletrônico (e-mail); 
19.2.2 - Via Correio, por SEDEX, ocorrendo à postagem, obrigatoriamente, o prazo 
máximo de até 03 (três) dias corridos, contados da data do envio do correio eletrônico 
(e-mail), encaminhando neste caso, correio eletrônico para o endereço: 
juridico.formalizacao@hmmg.sp.gov.br, informando a data, hora e o número da 
postagem, para fins da rastreabilidade, se necessário; 
 

19.3 - Para assinatura do Contrato é obrigatório a comprovação da qualidade de 
representante legal da empresa, na hipótese de não constar nos autos referida 
comprovação, deverá a empresa licitante enviar procuração pública, ou particular com 
reconhecimento de firma, em que constem poderes para assinatura em nome da empresa, 
no ato do envio do Contrato assinado, nos termos do subitem anterior; 
 
19.4 – A Contratante deverá apresentar no prazo de 30 (trinta) dias corridos após a 
assinatura do Contrato comprovante da garantia de adimplemento contratual nos termos 
do item 18.  

 
20 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
20.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto deste pregão correrão à conta da 
Categoria Econômica do Orçamento vigente. 
 
21 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
21.2 – Após o aceite definitivo pela unidade gestora do Contrato nos termos do item 3 do 
Anexo II, a nota fiscal será encaminhada para pagamento com vencimento no prazo de 10 
(dez) dias fora a dezena, contados da data do aceite; 
 
22 - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES 
 
22.1 – A desistência da proposta, lance ou oferta, dentro do prazo de sua validade; a recusa de 
assinar o Termo de Contrato dentro do prazo e condições estabelecidas; a não apresentação 
dos documentos de habilitação no prazo estabelecido, salvo ocorrência de caso fortuito ou de 
força maior, devida e formalmente justificados/comprovados, sofrerá apenamento com a 
Suspenção temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar junto 
à Administração da Rede Municipal Dr. Mário Gatti pelo prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
22.2 - Apresentar documentação falsa exigida para o certame; a não comprovação da condição 
de ME ou EPP que tenha se utilizado do tratamento diferenciado e favorecido; ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto; falhar ou fraudar na execução do contrato; 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar 
com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos 
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sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei 
10.520/02, pelo prazo de até 05 (cinco) anos,  
 
22.3 - As penalidades previstas neste item, tem caráter de sanção administrativa, 
conseqüentemente, sua aplicação não exime a licitante da reparação de eventuais perdas e 
danos que seu ato punível venha a acarretar à Rede Mário Gatti, sem prejuízo das multas 
previstas no contrato e das demais cominações legais previstas no Termo de Contrato – Anexo 
VII. 
 
23 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
23.1 - Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para término do acolhimento das 
propostas, qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do pregão. Os licitantes terão até o segundo dia útil que anteceder o início da 
sessão de disputa de preços, através do e-mail licitacoes@hmmg.sp.gov.br ou através de 
petição entregue na área de Compras da Rede Mário Gatti, sito à Av. Prefeito Faria Lima, n°. 
340 - 2º Andar (Complexo Administrativo Procurador René Penna Chaves Filho), CEP: 13036-
902, Parque Itália, em Campinas/SP. Serão considerados os documentos recebidos durante o 
período de expediente administrativo desta instituição das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 
17h00, de segunda à sexta-feira; 

23.1.1 - Caso acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, será 
designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, 
a alteração no Edital não afetar a formulação da proposta; 

 
23.2 - As respostas às impugnações serão publicadas no Diário Oficial do Município de 
Campinas/SP; 
 
23.3 - Se das consultas ou impugnações resultar a necessidade de modificar o Edital e seus 
anexos, a alteração será divulgada pela mesma forma em que se deu o texto original do 
instrumento convocatório; 
 
23.4 - Os licitantes que desejarem enviar seus envelopes via postal (com AR – Aviso de 
Recebimento), deverão remetê-los ao endereço constante do preâmbulo deste Edital, à área 
de Licitações, aos cuidados da autoridade subscritora deste Edital, até o dia da sessão de 
disputa. O pregoeiro não se responsabilizará por propostas entregues fora da área de licitações 
ou entregues aprazadas na dependência interna da área de Licitações; 
 
23.5 - A Rede Mário Gatti poderá revogar a licitação por razões de interesse público e, caso 
constatada, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros; 
 
23.6 - A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e autenticidade 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação; 
 
23.7 - É facultada ao pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo; 
 
23.8 - As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 
e esta Rede Mário Gatti não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente do resultado do processo licitatório; 
 
23.9 - Em ocorrendo hipótese de fusão, cisão ou incorporação da empresa contratada, é 
permitida a sucessão contratual pela empresa incorporadora, ou pela nova empresa criada 
através da fusão ou cisão, desde que atendidos os requisitos documentais para habilitação no 
certame, após autorização da Diretoria Administrativa da Rede Mário Gatti; 
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23.10 - No interesse da Rede Mário Gatti, sem que caiba aos participantes qualquer 
reclamação ou indenização, poderá ser: 

- adiada a abertura desta licitação e/ou; 
- alterado o Edital e seus anexos, com fixação de novo prazo para a realização da 
licitação, nos mesmos termos do subitem 2.3. 

 
23.11 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que 
não haja comunicação do Pregoeiro em contrário; 
 
23.12 - Tendo em vista o disposto no artigo 97 da Lei nº. 8.666/93 fica implícito a cada 
participante à licitação encontrar-se em pleno gozo de seus direitos para contratar com a 
Administração Pública, isto é, reunir condições de idoneidade, incidindo, em hipótese contrária, 
nas cominações do parágrafo único do mesmo artigo;  
 
23.13 - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas/lances forem 
desclassificados, o Pregoeiro poderá fixar o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação 
de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que ensejaram sua 
inabilitação ou desclassificação; 
 
22.14 - As eventuais adequações realizadas pela contratada nas instalações da contratante 
serão incorporadas ao patrimônio ao final da vigência da prestação do serviço, sem ônus à 
contratante. 
 
23.15 - Informações sobre o andamento da licitação poderão ser consultadas no site 
www.hmmg.sp.gov.br/licitacoes, solicitadas pelo e-mail licitacoes@hmmg.sp.gov.br, em dias 
úteis, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00 no endereço constante do preâmbulo do 
Edital ou, ainda, através do fone (19) 3772-5815 / 3772-5708. 
 
 

Campinas, 25 de janeiro de 2019 
 
 
 

______________________________________ 

Nathalie Amado Milano Nogueira 
Coordenadora de Compras 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA  
 

1.  Objeto  

 Contratação de empresa especializada para disponibilização de Solução Integrada de 
Infra-estrutura TI e Software de Controle e Gestão em Saúde, sem limite no número de 
usuários, de acordo com a necessidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - 
SAMU/192, com fundamento na Portaria MS/GM nº2048/2002 e demais legislações do 
Ministério da Saúde, em Especial a Portaria MS/nº2026/2011, 1010/2012 e a Portaria 
SAS/MS/nº 356/2013 para atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência da 
cidade de Campinas.  
 
2.  Justificativa 
  
       O SAMU 192 CAMPINAS é um Serviço Pré-Hospitalar Móvel que tem como finalidade 

os atendimentos de urgência e emergência. Atende cerca de 27.000 ligações pelo sistema 
192 e realiza cerca de 9.000 atendimentos/mês. Para realizar esses atendimentos utiliza 03 
ambulâncias de Suporte Avançado e 12 ambulâncias de Suporte Básico, além de 04 
motolâncias. É o grande Observatório do Sistema de Urgência Municipal e necessita de um 
Sistema Informatizado que possa registrar todos os dados desde o atendimento inicial pela 
telefonista do telefone 192, passando ao Médico Regulador para que possa definir a 
prioridade do chamado baseado em uma avaliação de risco e posteriormente encaminhar 
para que o Operador de Frota organize o fluxo de todas as ambulâncias em operação, suas 
liberações e controles.  

 
3.  Resultados esperados  
 
 A finalidade do sistema é organizar todo o fluxo de atendimento dos três segmentos da 
Central de Regulação do SAMU 192 CAMPINAS, (Técnico Auxiliar Regulação Médica-TARM, 
MÉDICO e OPERADOR DE FROTA) com o registro de todos as fichas com a descrição de 
todos os atos realizados por esses atores em suas atribuições e todos os dados para que 
possam ser constantemente avaliados e observados para a melhor qualidade e rapidez no 
atendimento a população assim como o gerenciamento qualitativo e quantitativo pelos gestores  
 
 As informações contidas no  Banco de Dados do Sistema atualmente em funcionamento 
no SAMU,  devem ser transferidas para o Sistema da Empresa que for a vencedora deste 
processo licitatório, os custos deste processo de migração devem ser absorvidos pela empresa 
contratada sem custos adicionais para a Contratante. 
 O processo de Treinamento e Operação Assistida dos colaboradores do SAMU, para a 
implantação do Sistema da Empresa Contratada deve correr sem custos adicionais para a 
Contratante. 
 
4.  ESPECIFICAÇÕES 
 A Contratada deverá disponibilizar os seguintes serviços: 
 
a) Licenciamento dos softwares necessários para atendimento da solução (Sistemas 
Operacionais, Banco de Dados, Software de Regulação Médica); 
b) Serviço de suporte técnico especializado remoto 24x7 e atendimento presencial caso o 
problema não seja resolvido remotamente conforme acordo de nível de serviço entre as partes; 
c) Serviços de infra-estrutura de TI contemplando 02 (dois) nobreaks e 02 (dois) servidores 
físicos locais para aplicação e armazenamento de dados; 
d) Binagem automática das ligações integrada ao Sistema de Atendimento com abertura 
automática do chamado; 
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e) Integração ao sistema de gravações telefônicas referentes ao atendimento junto ao 
protocolo registrado no Sistema de Regulação de forma automática; 
f) A Rede Mario Gatti reserva o direito de  instalação deste Aplicativo em seu Data Center a 
qualquer momento que for solicitado . 
 
 4.1 Fluxo da Informação no Sistema : 
 O software deverá controlar a entrada de informações e todo o fluxo do processo do 
atendimento do cidadão.  

 O atendimento do Técnico Auxiliar de Regulação Médica registrará no software todas as 
informações básicas que sejam pertinentes à solicitação.  

 Após concluir o atendimento, se houver necessidade de Regulação Médica, o chamado 
será automaticamente encaminhado ao Médico Regulador, que irá registrar a regulação 
médica e definirá o tipo de ação (com ou sem intervenção) permitindo tomadas de ação de 
acordo com a necessidade de atendimento.  

 Quando houver necessidade de envio de uma Unidade Móvel de Atendimento, esta 
solicitação será encaminhada automaticamente aos Rádios Operadores priorizando os 
chamados de acordo com a regulação médica aplicada e com todas informações registradas 
até o momento, após isso estes iniciarão o processo de envio da unidade que efetuará o 
atendimento.  

 Ao ser registrado pelo sistema a chegada da viatura ao local, o software deverá 
encaminhar automaticamente o chamado a equipe de atendimento ficando assim disponível 
para o Médico Regulador e para Equipe de Atendimento/Ambulância para que se possa 
registrar os dados da cena.  

 Todos os tempos de registro de ações deverão ser controlados para medição do tempo 
resposta de atendimento. Esse registro deverá ser realizado automaticamente pelo Sistema e 
não poderá sofrer alterações manuais.  

 O Sistema deverá permitir a duplicação de um chamado já digitado que esteja dentro de 
um período de 24 horas da abertura do chamado. Esse recurso deve estar disponível nos 
módulos de Interface Inicial e de Consulta e deve facilitar o atendimento no caso de 
reincidência, nova solicitação e atendimento de múltiplas vítimas.  

 O Sistema não deverá permitir a duplicação de chamados abertos como Trote ou 
Informação.  

 O Sistema não deverá permitir acesso simultâneo a chamados em atendimento nos 
módulos de  Regulação Médica, de Rádio Operação e de Registro de Cena, informando qual 
usuário está operando aquele chamado.  

 O sistema deverá ainda possuir: completa segurança com backup diário e "Snapshot" 
do Servidor de no máximo 12 horas em 12 horas; interface simples e intuitiva. 
 
5.  Módulos obrigatórios : 
 O sistema deverá ser modular, permitir configuração adequação das telas de acordo 
com a rotina e diretrizes estabelecidas pelos órgãos competentes, permitindo alterações ao 
longo do processo.  
 
 5.1 Módulo de interface inicial  
 Para cada nível de acesso, a tela principal deve se auto ajustar com as informações 
pertinentes ao nível.  

 Controle informativo e gráfico de Remoção dos Pacientes das últimas 12 horas, 
podendo recolher ou expandir. Exibido para os níveis: Médico, Hospital, Administrador, 
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Consultas de relatórios, Controle informativo e gráfico de Retenção de Equipamentos em 
Unidades de Saúde, podendo recolher ou expandir. Exibido para os níveis: Rádio Operador, 
Equipe de Atendimento/Ambulância, Hospital, Administrador, Consultas de relatórios.  

 Recados informados pelo gestor, onde será exibido para todos os usuários durante um 
período definido.  

 Controle informativo de status de todas viaturas, com cores personalizadas através do 
módulo de Gerenciamento e Parametrização, dando acesso ao módulo de Controle de Viatura 
ao clicar sobre a viatura e também permitindo ao mesmo visualizar os veículos disponível para 
empenhar no chamado, os veículos devem estar agrupados por bases, e as bases devem estar 
em ordem alfabética. Exibido para os níveis: Médico, Rádio Operador, Equipe de 
Atendimento/Ambulância, Administrador, Consultas de relatórios.  

 Após a abertura do chamado, o Sistema deve disponibilizar de forma centralizada os 
chamados abertos para regulação médica, classificando-os de acordo com a prioridade e 
tempo de abertura.  

 O software deverá fornecer ao Gestor do SAMU uma tela centralizadora das 
ocorrências contendo os seguintes relatórios: Chamados aguardando regulação, Chamados 
aguardando vaga, Chamados aguardando empenho de viatura, Chamados com viatura 
enviada, Chamados com a ficha de cena na viatura, Chamados com viatura no destino. 

 Deverá exibir de forma separada os chamados do tipo Eletivo.  
 
 5.2 Módulo de atendimento do técnico auxiliar de regulação médica  
 Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários: TARM, Médico, Radio 
Operador, Administrador . 

 Na abertura do chamado deve exibir as opções de abrir como: Regulação Médica, 
Trote, Informações, Engano, Sem Regulação Médica, Transferências inter-hospitalares com 
Regulação Médica, Transferências inter-hospitalares sem Regulação Médica, Eletivo  

 As opções de abertura de chamado devem ser parametrizáveis de acordo com a 
necessidade do contratante.  

 Deve registrar o horário da abertura e encerramento do atendimento e o nome do 
usuário responsável pela abertura do chamado.  

 Aviso de chamados semelhantes, quando tiver um chamado em andamento com o 
mesmo nome de solicitante, nome de paciente ou endereço igual, permitindo concluir ou não 
um chamado.  

 Aviso de chamado já aberto (duplicação), quando tiver um chamado em andamento 
com o mesmo nome de solicitante, nome de paciente e endereço igual, não permitindo a 
conclusão do chamado.  

 Ao digitar o número do telefone, o sistema deverá reconhecer automaticamente se o 
telefone possui registros de trote, informando ao usuário a quantidade de trotes registrados e a 
última data do registro.  

  De acordo com a Cidade selecionada no preenchimento do logradouro da ocorrência  a 
digitação de qualquer parte do nome do logradouro, a partir de uma base com logradouros pré-
cadastrados para agilidade da digitação, ao selecionar a sugestão o mesmo já deve carregar 
automaticamente o bairro associado, se o logradouro pertencer a mais de um bairro, exibirá 
esses bairros no topo da listagem com a cor azul.  

Exibição de perguntas parametrizadas para preenchimento obrigatório de acordo com a queixa 
primaria.  
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 Permitir o preenchimento manual do bairro caso o mesmo não contenha na lista de 
bairros oferecida pelo sistema.  

 Disponibilizar um campo para todas as observações que o usuário achar pertinente na 
ficha de atendimento.  

 Deve possuir um campo para inserir informações sobre complemento ou referência dos 
endereços, auxiliando e agilizando a localização da ocorrência.  

 Deve ter os seguintes campos de preenchimento obrigatório, exceto se possuir 
coordenadas informadas, para conclusão do chamado: Nome do solicitante, Idade do paciente, 
Sexo do paciente, Cidade da ocorrência, Bairro da ocorrência, Logradouro da ocorrência, 
Queixa primária.  

 Deve permitir a parametrização da obrigatoriedade do campo telefone.  

 Deve possuir um campo em que o Técnico Auxiliar de Regulação Médica possa passar 
seu sentimento sobre a gravidade do caso, auxiliando na classificação dos chamados no 
módulo de interface inicial, o sistema dever permitir a inclusão ou exclusão desse campo 
através do módulo de Gerenciamento e Parametrização.  

 Deve possuir os seguintes campos parametrizáveis para auxiliar a regulação médica: 
Quem solicitou (Ex.: Transeunte, Amigo, PM, COBOM, Familiar e outros), Distância do paciente 
(Ex.: Com o paciente, Próximo, Longe), Local da ocorrência (Ex.: Via pública, Escola, 
Residência e outros)  

 Ao abrir chamado como Trote ou Informação os campos obrigatórios devem vir 
preenchidos para agilizar a conclusão do chamado, exceto o telefone.  

 Ao abrir o chamado como Transferências inter-hospitalares com ou sem Regulação 
Médica, deve acrescentar automaticamente os seguintes campos para preenchimento: 
Hipótese Diagnóstica ou Sintomas, PA, FC, FR/SATM, Glasgow, DX, Observação da 
Transferência, Unidade Origem, Complemento Origem, Unidade Receptora, Complemento 
Destino, Prioridade, Ação com Intervenção.  

 Ao abrir o chamado Sem Regulação Médica deve habilitar automaticamente o seguinte 
campo para preenchimento: Ação com intervenção .  

 Ao abrir o chamado como Eletivo deve habilitar automaticamente o seguinte campo 
para preenchimento: Motivo da solicitação (Consulta, Retorno ou UBS), Unidade Destino ou 
Origem, Complemento Destino ou Origem, Horário da consulta .  

 Após a conclusão nenhum dado preenchido nesse módulo poderá ser alterado e nem 
excluído exceto os seguintes campos: Nome do solicitante, Idade do paciente, Sexo do 
paciente, Cidade da ocorrência, Bairro da ocorrência, Logradouro da ocorrência, Número do 
Logradouro da ocorrência, Outro Bairro da ocorrência.  
 
 5.3 Módulo de Regulação Médica  
 Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários: Médico, Administrador .  

 Exibir todos os dados coletados no módulo de Atendimento do Técnico Auxiliar de 
Regulação Médica.  

 O processo de regulação médica deverá obrigar o registro de toda tele medicina 
aplicada pelo Médico.  

 Registrar obrigatoriamente o Tipo de APH e a Hipótese Diagnóstica do atendimento .  

 Em caso de transferência o sistema deve e exibir os seguintes campos para 
preenchimento: Unidade de Origem, Unidade de Destino, Horário de início da solicitação, 
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Horário do fim da solicitação, Observação, Situação (Aguardando vaga, Aguardando retorno 
médico, Internação ou remoção liberada, Orientação).  

 Na transferência o sistema deverá permitir até 5 tentativas de remoção do paciente.  

 Definir se o tipo de ação será com intervenção ou sem intervenção permitindo tomadas 
de ação de acordo com a necessidade de atendimento.  

 No caso de necessidade de intervenção o médico deverá preencher obrigatoriamente 
os seguintes campos: tipo de viatura que será enviado, prioridade do chamado, código de 
deslocamento, com suas devidas descrições, caso o mesmo esteja ativado na configuração do 
sistema, se o paciente possui convênio médico, e deverá permitir informar qual o convênio e o 
código do usuário do convênio médico, caso o mesmo também esteja ativado na configuração 
do sistema.  

 Durante a Regulação Médica o chamado no caso de necessidade de intervenção 
deverá possuir a classificação em cores de acordo com o código internacional de Manchester 
em Cores (Vermelho, Laranja, Amarelo, Verde e Azul) ou de acordo com a parametrização, 
deve ainda possuir suas devidas descrições para orientar o médico regulador.  

 No caso de sem intervenção ele deverá obrigatoriamente justificar o não envio da 
viatura e escolher entre as seguintes opções: Orientação, Informação, QTA, Meios Próprios, 
Trote, Apoio.  

 O sistema deve permitir a escolha de envio de apoio parametrizado (Ex.: COBOM, GM, 
PM e outros) que será repassado aos Rádio Operadores e ficará registrado na ficha do 
chamado.  

 Após a conclusão nenhum dado preenchido nesse módulo poderá ser alterado e nem  
excluído, e todo dado novo incluído será registrado com o nome do usuário, data e hora da 
inclusão.  
 
 5.4 Módulo de Rádio Operação  
 Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários: Rádio Operador , 
Administrador .  

 Exibir todos os dados coletado no módulo de Atendimento do Técnico Auxiliar de 
Regulação Médica e no módulo de Regulação Médica.  

 Deve registrar o horário em que o chamado está aguardando viatura e o horário da 
solicitação do envio da viatura, além do nome do usuário responsável pelo preenchimento do 
módulo de Rádio Operação.  

 Fornecer ao Controlador de Frota uma lista dos veículos disponíveis com suas 
receptivas bases ordenado por ordem alfabética para ser empenhado ao chamado, exibirá no 
topo com a cor azul as viaturas cuja base pertence a cidade da ocorrência.  

 Fornecer uma ferramenta de apoio ao Gestor de Frota para localização do logradouro 
geo-referenciado em mapa, com exibição de trânsito nas cidades cobertas pelo serviço.  

 Em caso de transferência o sistema deve traçar a rota da unidade de origem até a 
unidade de destino, de acordo com o endereço cadastrado. 

 Caso esteja utilizando o módulo de Rastreamento o sistema deverá traçar a rota do 
veículo selecionado até o local da ocorrência, após a chegada ao local traçar a rota até 
unidade de destino, se o mesmo for definido pelo médico regulador, exibindo a movimentação 
do veículo no mapa em tempo real e permitindo o recalculo da rota.  

 Fornecer ao controlador de frota o controle completo de equipamentos retidos no 
destino, com as seguintes informações: Usuário que registrou o equipamento retido, Código do 
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chamado, com link de visualização do chamado, Equipamento de qual viatura ficou retido, 
Nome do estabelecimento que reteve o equipamento, Nome do profissional responsável por 
reter o equipamento no estabelecimento, Quais e quantos equipamentos foram retidos, Data e 
hora da retenção do equipamento, Data e hora da liberação do equipamento, Usuário que 
registro a liberação do equipamento.  

 Exibir o código de deslocamento definido pelo médico regulador com uma descrição 
sobre como deve ser feito o deslocamento, caso o mesmo esteja ativado na configuração do 
sistema.  

 Possibilitar o redirecionamento de veículos para outro atendimento.  

 Deverá permitir envio de múltiplos veículos para o mesmo chamado.  
 Permitir a correção de logradouro, bairro e cidade do chamado.  
 Disponibilizar um campo para todas as observações que o usuário achar pertinente.  

 Em caso de transferência deverá exibir logradouro dos estabelecimentos previamente 
cadastrados.  

 O sistema deverá obrigar o rádio operador a confirmar a equipe empenhada na viatura, 
oferecendo a sugestão da equipe definida antecipadamente na escala.  

 A confirmação de equipe deve se auto ajustar com os cargos obrigatórios de acordo 
com o tipo de veículo, seguindo como definido pelo Ministério da Saúde na portaria nº 
356/SAS/MS, de 28 de abril de 2013.  

 Deverá possuir o controle completo do deslocamento das viaturas por sete status de 
horário, localização e prefixos: Horário da solicitação, Horário da saída da viatura, Horário da 
chegada ao local da ocorrência, Horário da saída do local da ocorrência, Horário da chegada a 
unidade de saúde (destino), Horário da liberação da unidade de saúde (destino), Horário da 
liberação da viatura da ocorrência.  

Após a conclusão nenhum horário preenchido nesse módulo poderá ser alterado e nem 
excluído.  
 
 5.5 Módulo de Registro de Cena  
 Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários: Médico, Equipe de 
Atendimento/Ambulância , Administrador .  

 O sistema deverá exibir os usuários que tiveram interação com o chamado: TARM, 
Médico Regulador, Operador de Frota, Médico/Enfermeiro/Auxiliar de enfermagem/Técnico de 
enfermagem que registrou a cena.  

 O sistema deverá exibir o veículo empenhado no chamado e a equipe de atendimento.  

 O sistema devera exibir todos os dados registrados na ficha de atendimento.  

 Permitir a correção/preenchimento do nome, sexo e idade do paciente.  

 Registrar o nome de todos os usuários com data e horário que interagiram com a cena.  

 Registrar os Tipos de APH e a Hipóteses Diagnósticas encontradas na cena, dando 
como sugestão o que foi preenchido na regulação medica, sendo obrigatório no mínimo um 
registro.  

 Registrar o acompanhamento dos Sinais vitais parametrizados (Ex.: PA, FC, FR, SAT, 
Cincinnati, Glasgow, DX, Temperatura e outros) agrupados por horário de registro.  

 Deverá ainda registrar os dados parametrizados coletado do paciente como: 
Antecedentes  
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(Ex.: Epilepsia, Etilismo, Asma, HIV e outros), Nível de Consciência (Ex.: Normal, 
Confuso,Inconsciente e outro), Respiração (Ex.: Via Aérea Pérvia, Via Aérea Obstruída, Normal 
e outros), Sudorese (Presente, Ausente e outros), Coloração da pele (Palidez, Normal, Cianose 
e outros), Sangramento (Ausente, Discreto, Volumoso e outros).  

 Permitir registrar quantos ferimentos for necessário com informações parametrizadas 
como o tipo do ferimento e o local do ferimento.  

 Permitir registrar quantos procedimentos for necessário com informações 
parametrizadas como o tipo de procedimento e o procedimento e uma observação.  

 Permitir registrar quantos medicamentos for necessário com informações parametrizada 
como medicamento, a quantidade e uma observação.  

 Permitir o registro do uso de medicamento e alergia do paciente.  

 Registrar a prioridade definitiva de atendimento de acordo com as cores de Manchester 
ou de acordo com a parametrização, com suas devidas descrições, trazer como sugestão a 
prioridade utilizada na regulação médica.  

 Disponibilizar um campo para todas as observações que o usuário achar pertinente na 
ficha de atendimento.  

 Disponibilizar campo separados para inserir Conduta do Médico Regulador, Conduta do 
Médico Intervencionista e Conduta da Equipe de Enfermagem.  

 Registrar o apoio utilizado durante o atendimento de acordo com os apoios 
parametrizados no sistema.  

 Deverá ainda obrigar a definição de conduta da cena, sendo definida como: 
Atendimento em residência, Conduta no veículo, Remoção ou transferência para unidade de 
saúde.  

 Em caso de não atendimento registrar o motivo como: Recusa de Atendimento, Recusa 
de Remoção, Evasão do Local, Endereço não localizado, Óbito.  

 Em caso de Óbito o sistema deve permitir o armazenamento das seguintes 
informações: Tipo de óbito, Nome do profissional que constatou o óbito, Data e horário do 
óbito.  

 Em caso de Remoção ou transferência o sistema deverá registrar qual unidade de 
saúde permitindo ainda registro de vaga negada com especificação de motivos parametrizados 
e o profissional que negou o atendimento.  

 Exibir grade de referência cadastrada para hospitais dependendo da cidade da 
ocorrência e do APH.  

 Ainda em caso de remoção o sistema deve registrar os pertences do paciente deixados 
na unidade de destino com as seguintes informações: Nome receptor, Cargo receptor, 
Descrição  
dos pertences, Local deixado pertences, Data e horário que foi deixado os pertences.  

 Permitir também em caso de remoção e transferência o uso do recurso de vaga zero e 
registrar o profissional responsável pelo recebimento do paciente na unidade de saúde.  

 Exibir todas datas e horários que foram registrados no chamado: Data e horário da 
abertura do chamado, Data e horário da regulação médica, Data e horário da solicitação, Data 
e horário da saída da viatura, Data e horário da chegada ao local da ocorrência, Data e horário 
da saída do local da ocorrência,  Data e horário da chegada à unidade de saúde (destino), 
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Data e horário da liberação da unidade de saúde (destino), Data e horário da liberação da 
viatura da ocorrência.  

 Após a conclusão nenhum dos dados do paciente (Sinais vitais, Antecedentes, 
Consciência, Respiração, Sudorese, Coloração, Sangramento, Uso de medicamento, Alergia, 
Ferimentos, Procedimentos, Medicamentos, Apoios) preenchido nesse módulo poderá ser 
alterado e nem excluído.  
 
 5.6 Módulo de Ficha de Chamado  
 Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários: TARM, Médico, Rádio 
Operador, Equipe de Atendimento/Ambulância, Hospital, Administrador, Consultas de 
relatórios.  

 Trazer todas as informações do chamado como: Nome de todos os usuários que 
interagiram com o chamado (TARM, Médico Regulador, Rádio Operador, Medico que realizou a 
cena, Enfermeiro que realizou a cena, Equipe e a viatura que atendeu a ocorrência), 
Informações coletadas no módulo de Atendimento do Técnico Auxiliar de Regulação Médica, 
Informações coletadas no módulo de Regulação Médica, Informações coletadas no módulo de 
Rádio Operação, Informações coletadas no módulo de Registro de Cena.  

 Permitir a visualização do percurso da viatura durante o atendimento com data e hora, 
longitude, latitude e velocidade aproximada, caso esteja utilizando o módulo de Rastreamento.  

 Permitir a impressão da ficha de chamado.  

 Permitir salvar a ficha do chamado em PDF.  
 
 5.7 Módulo de Consulta  
 Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários: TARM, Médico, Rádio 
Operador, Equipe de Atendimento/Ambulância, Administrador, Consultas de relatórios.  

 Consultas simultâneas em tempo real permitindo múltiplas formas de filtragem tais 
como:  
Faixa de datas, Faixa de horários, Mais recentes por dias, Mais recentes por chamados, Status, 
Número do chamado, Usuário, Nome Solicitante, Nome Paciente, Faixa de idade, Sexo, 
Cidade, Bairro, Endereço, Veículo, Tipo de Veículo, Apoio no chamado, Apoio na cena, 
Prioridade, Código de Deslocamento, Tipo de Solicitação, Subgrupo APH, Hipótese 
Diagnóstica, Tipo de Chamado, Intervenção, Tipo de Solicitante, Distância do paciente, Local, 
Conduta, Hospital, Antecedentes, Consciência, Respiração, Sudorese, Coloração, 
Sangramento, Ferimento, Local do ferimento, Tipo do procedimento, Procedimento, 
Medicamento.  

 Exibir os chamados com as seguintes informações: Número do chamado, Data e Hora 
do chamado, Status do chamado, Médico que regulou o chamado, Horário da regulação 
médica, Endereço da ocorrência, Nome do solicitante, Nome do Paciente, Hipótese 
Diagnostica, Viatura, Unidade de saúde destino.  

 Permitir acesso aos seguintes módulos: Módulo de Ficha de Chamado, Módulo de 
Rádio Operação, Módulo de Registro de Cena.  

 Permitir a duplicação de chamados regulados até 24 horas após a abertura, não permitir 
a duplicação de trotes e informações.  
 
 5.8 Módulo de Escalas de Equipe  
 Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários: Rádio Operador, 
Administrador, Escala de equipe.  

 O sistema deverá fornecer controle de escala por viatura x plantão.  
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 Deverá permitir a definição de mais de uma data e horário por escala.  

 Permitir adicionar contato e observação a equipe.  

 A escala definida deverá servir de sugestão para confirmação de equipe pelo rádio 
operador.  

 A escala de equipe deve se auto ajustar com os cargos obrigatórios de acordo com o 
tipo de veículo, seguindo como definido pelo Ministério da Saúde na portaria nº 356/SAS/MS, 
de 28 de abril de 2013.  

 Permitir a consultar das escalas através de faixa de datas e mais recentes, exibindo as 
seguintes informações: Viatura, Data e hora do início da escala, Data e hora do fim da escala, 
Contato, Observação, Nome de todos os funcionários que formam aquela equipe e seus 
respectivos cargos.  
 
 
 5.9 Módulo de Controle de Viatura  
 Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários: Rádio Operador, 
Administrador. Permitir a visualização em tempo real da localização da viatura através de 
mapa, caso esteja utilizando o módulo de Rastreamento.  

 Permitir alterar o status parametrizados da viatura.  

 É obrigatório possuir os status Ativo e Empenhado.  

 A alteração de status para um status parametrizado (Ex.: Reserva, Baixada e outros) 
deve obrigatoriamente ser justificada.  

 Permitir alteração da base em que se encontra a viatura.  

 Permitir a consultar o histórico dos status das viaturas com data e hora de suas 
alterações, permitindo filtra e ordenar por: Faixa de datas, Por viatura, Por status.  

 Na consulta do histórico dos status das viaturas deverá exibir as seguintes informações: 
Viatura, Status, Justificativa, Data inicial, Data final, Período que a viatura permaneceu naquele 
status.  
 
 5.10 Módulo de Relatório  
 Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários: Administrador.  

 O sistema deverá através de um módulo gerencial deverá permitir a emissão de 
relatórios, gráficos e estatísticas que atendam todos os indicadores abaixo conforme portaria 
1010 do MS: Número geral de ocorrências atendidas no período, Tempo mínimo médio e 
máximo de resposta, Identificação dos motivos dos chamados, Quantitativo de chamados, 
orientações médicas, saídas de Unidade de Suporte Avançado (USA) e Unidade de Suporte 
Básico (USB), Localização das ocorrências, Idade e sexo dos pacientes atendidos, 
Identificação dos dias da semana e horários de maior pico de atendimento, Pacientes (número 
absoluto e percentual) referenciados aos demais componentes da rede, por tipo de 
estabelecimento, Emissão de relatório de faturamento SUS por APH.  

 O sistema deve oferecer os seguintes relatórios estatísticos e gráficos pré-definidos: 
Total de chamados, APH, Tipo de APH, HD, Tipo de HD, Subgrupos de APH, Bairros 
atendidos, Remoções, Por Tipo de solicitante, Por Local de solicitação, Tipo de ação com apoio 
no chamado, Tipo de ação com apoio na cena, Tipo de chamado, Prioridades, Código de 
Deslocamento, Tipos de ação com intervenção, Tipos de ação sem intervenção, Conduta 
tomada, Antecedentes, Consciência, Respiração, Sudorese, Coloração, Sangramento, 
Ferimentos, Procedimentos, Medicamentos, Tempo chamado x regulação, Atendimento por 
usuário no chamado, Atendimento por usuário na regulação, Logradouros atendidos, Cidades 
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atendidas, Chamados por dia, Total de acionamentos por viatura, Total de acionamentos por 
tipo de viatura, Total de atendimentos por viatura, Total de atendimentos por tipo de viatura, 
Equipamentos retidos, Tempo resposta, Ocorrências por dia da semana, Ocorrências por hora, 
Faixa Etária, Telefonemas, Vaga Zero, Vaga Negada, Equipamentos retidos por hospitais, 
Antecedentes, Coloração da pele, Nível de consciência, Ferimentos, Medicamentos, 
Procedimentos/Respiração, Sudorese, Sangramento, Atendimento por usuário na Cena, 
Atendimento por usuário na Rádio Operação, Chamados por dia da semana, Chamados por 
horário, Local ferimento, Local x Ferimentos, Tempo resposta analítico, Tempo resposta 
sintético, Total de transferência por tipo de VTR, Total de transferência por VTR, Total tempo 
resposta, Acessos usuários, Equipe intervenção, Hospital Origem X Hospital Destino.  
 O sistema também deverá oferecer os seguintes relatórios parametrizáveis: 
Atendimento de Aparelho Circulatório, Atendimento de Aparelho Digestivo, Atendimento de 
Aparelho Geniturinário, Atendimento de Aparelho Respiratório, Atendimento de Doenças de 
Pele, Atendimento de Doenças dos Olhos, Atendimento de Doenças de Ouvido, Atendimento 
de Doenças de Sangue, Atendimento de Doenças Infecciosas, Atendimento de Doenças 
Metabólicas, Atendimento de Neoplasia, Atendimento de Osteomuscular, Atendimento de 
Sintomas, Atendimento de Sistema Nervoso, Atendimento de Emergência, Atendimento de 
Lesões, Atendimento de Urgência, Atendimento de GO, Atendimento de Gravidez, Atendimento 
de Transtorno Mental, Atendimento de Pediatria, Atendimento de Acidente de Trânsito.  

 Além dos relatórios acima, o Sistema deverá fornecer as informações adquiridas nos 
formatos HTML, PDF, CSV, XLS, XLSX, através de filtros específico, que devem se auto 
ajustar de acordo com a necessidade do relatório: Status, Cidade, Bairro, Faixa de Idade, 
Sexo, Tipo de Chamado, Intervenção.  

 Relatório deve permitir a adição dos seguintes campos a qualquer relatório: Ação com 
intervenção, Ação sem intervenção, Ano, Antecedentes, APH, Apoio Cena, Apoio Chamado,  
Bairro, Base VTR, Cargo profissional, Cidade, Código deslocamento, Coloração, Conduta, 
Consciência, Data, Dia, Dia da semana, Endereço, Equipamento retido, Estabelecimento, Faixa 
de idade, Ferimentos, HD, Intervenção, Local do chamado, Local do ferimento, Localização 
Solicitante, Medicamentos, Mês, Motivo vaga negada, Nome paciente, Nome solicitante , Óbito, 
Prioridade, Procedimento, Profissionais, Respiração, Sangramento, Sexo, Status, Subgrupo 
APH cena, Sudorese, Tipo APH cena , Tipo Chamado, Tipo HD chamado, Tipo procedimento, 
Tipo solicitante, Tipo VTR, Usuário abertura chamado, Usuário enfermagem cena, Usuário 
médico cena, Usuário R.O. chamado, Usuário regulação chamado, VTR.  

 Relatórios deve permitir a ordenação por qualquer campo exibido.  

 Relatórios de resultado consolidados para apoio de atividade gerencial.  
 Os relatórios acima citados podem também ser disponibilizados através de ferramenta 
de Mineração de Dados (B.I.), neste caso todos os relatórios acima citados, assim como os 
gráficos,  deverão estar disponíveis para a Contratante sem custo adicional. 
 
 5.11 Módulo de Exportação de Dados  
 Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários: Administrador. 

 Exportação de dados com possibilidade de gravação da consulta realizada .  

 Deve permitir a exportação de dados nos seguintes formatos de arquivo: HTML, PDF, 
CSV, XLS, XLSX, etc.  

 Exportação de dados deve permitir múltiplas formas de filtragem tais como: Faixa de 
datas, Faixa de horários, Mais recentes por dias, Mais recentes por chamados, Status, Número 
do chamado, Usuário, Nome Solicitante, Nome Paciente, Faixa de idade, Sexo, Cidade, Bairro, 
Endereço, Veículo, Tipo de Veículo, Apoio no chamado, Apoio na cena, Prioridade, Código de 
Deslocamento, Tipo de Solicitação, Subgrupo APH, Hipótese Diagnóstica, Tipo de Chamado, 
Intervenção, Tipo de Solicitante, Distância do paciente, Local, Conduta, Hospital, 



                                                    Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar 

                                                                 Lei Complementar nº 191/18 - CNPJ: 47.018.676/76 
A                                                               Avenida Prefeito Faria Lima, nº 340 - Parque Itália, Campinas/SP 

                                                                CEP: 13036-902 - Telefone: (19) 3772-5715 
                                                                         

 

 

 27 

Antecedentes, Consciência, Respiração, Sudorese, Coloração, Sangramento, Ferimento, Local 
do ferimento, Tipo do procedimento, Procedimento, Medicamento.  

 Exportação de dados dever permitir múltiplas combinações de dados disponível no 
software como: Alergia, APH (Cena), Apoio Cena, Cena Preenchida, CID 10 (Código), CID 10 
(Descrição), Sinais Vitais, Horário Cena, Observação RO, Outra HD, Prioridade Cena, 
Sangramento, Sudorese, Ferimento, Local do ferimento, Tipo do procedimento, Medicamento, 
Tipo de APH (Cena), Uso de algum Medicamento, Antecedentes, Outros Antecedentes, Apoio 
Cena, Atendimento / Residência, Conduta VTR, Óbito, Remoção / Transferência, Consciência, 
Coloração, Tipo Recusa Atendimento, Observação Recusa Atendimento, Hora Remoção (Multi-
itens mínimo 03), Hospital Destino (Multi-itens mínimo 03), Medico Recusa Remoção (Multi-
itens mínimo 03), Motivo Recusa Remoção (Multi-itens mínimo 03), Motivo Vaga Zero (Multi-
itens mínimo 03), Recebido por (Multi-itens mínimo 03), Vaga Negada (Multi-itens mínimo 03), 
Vaga Zero (Multi-itens mínimo 03), Respiração, Código do Chamado, Digito do Chamado, 
Apoio Chamado, Prioridade Chamado, Queixa primaria, Solicitante, Status, Telefone, Tipo 
Chamado, Tipo Solicitante, Bairro, Cidade, Endereço, Endereço não informado, Local do 
Chamado, Localização Solicitante, Numero, Outro Bairro, Referência, Idade, Nome do 
Paciente, Sexo, Base VTR, Nome VTR, Data do chamado, Data Fim TARM, Data Inicio TARM, 
Hora da regulação, Hora do chamado, Hora envio VTR, Hora Inicio RO, Hora chegada ao 
destino, Hora chegada ao local, Hora da cena, Hora saída do destino, Hora saída do local, 
Hora saída VTR, Hora VTR liberada, Ação Sem Intervenção, APH Regulação, Código 
Deslocamento, Observação Médica, Outro APH, Outro com intervenção, Outro sem 
intervenção, Regulação médica, Tipo APH regulação, Tipo de Ação, Tipo do APH (Regulação), 
Intervenção, Complemento Destino, Complemento Origem, Hipótese Diagnóstica, Unidade 
Origem Chamado, Unidade Receptora Chamado, Hora final Remoção (Multi-itens mínimo 05), 
Hora início Remoção (Multi-itens mínimo 05), Hora Remoção, Obs. Médica Transferência, 
Remoção observação (Multi-itens mínimo 05), Remoção vaga zero (Multi-itens mínimo 05), 
Status Remoção, Unidade destino (Multi-itens mínimo 05), Unidade Destino Final, Unidade 
Origem Regulação, Usuário Médico Regulador, Usuário Rádio Operador, Usuário TARM.  
 
 5.12 Módulo de Faturamento  
 Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários: Administrador , Consultas 
de relatórios .  

 Geração automática de arquivo de produção para importação no sistema SIA/SUS 
seguindo como definido pelo Ministério da Saúde na portaria nº 356/SAS/MS, de 28 de abril de 
2013 ou conforme publicação atualizada do Ministério da Saúde.  

 5.13 Módulo de Georreferenciamento  
 Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários: Administrador , Consultas 
de relatórios .  

 Georreferenciamento, com atualização automática de mapas e fornecimento de 
relatórios de atendimento por Cidade, por logradouro, por APH e síndrome de regulação.  
 O sistema deverá fornecer a possibilidade de exibir todos os chamados 
georreferenciado com suas localidades podendo filtrar por: Faixa de datas, Faixa de horários, 
Mais recentes, Status, Número do chamado, Usuário, Nome Solicitante, Nome Paciente, Faixa 
de idade, Sexo, Cidade, Bairro, Veículo, Tipo de Veículo, Apoio no chamado, Apoio na cena, 
Prioridade, Código de Deslocamento, Tipo de Solicitação, Subgrupo APH, Hipótese 
Diagnóstica, Tipo de Chamado, Intervenção, Tipo de Solicitante, Distância do paciente, Local, 
Conduta, Hospital, Antecedentes, Consciência, Respiração, Sudorese, Coloração, 
Sangramento, Ferimento, Local do ferimento, Tipo do procedimento, Procedimento, 
Medicamento.  
 
 5.14 Módulo de Gerenciamento e Parametrização  
 Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários: Administrador  
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 No módulo de Gerenciamento e Parametrização deverá ter acesso a parametrização 
das informações cotidianas tais como: Cadastro de Usuários, Cadastro de veículos (seguindo 
os tipos definido pelo Ministério da Saúde na portaria nº 356/SAS/MS, de 28 de abril de 2013: 
ambulâncias de transporte, USB, USA, embarcação, aeromédico, VIR e motolâncias), Tipo de 
veículos, Status dos veículos (permitir parametrização das cores), Controle de Localidade 
(associação de Viaturas as Bases), Controle de Deslocamento dos veículos, Gestão de APHs e 
Subgrupos, Gestão de Medicamentos e Procedimentos, Controle de Equipamentos, Controle 
de Funcionários (Cargos), Controle de Destinos de Remoção (Hospitais e Outras Entidades de 
Saúde)., Tipos de Apoios, Locais do chamado, Distância do paciente, Tipo de ações sem 
intervenção, Motivo de vaga negada, Prioridades, Tipo de chamado, Quem solicitou, 
Logradouros, bairros e cidades regionalizadas, Níveis de Acesso, Recados da Gestão, 
Antecedentes, Coloração da pele, Nível de consciência, Ferimentos, Locais dos ferimentos, 
Respiração, Sangramento, Sinais Vitais, Sudorese, Tipos de Óbitos, Tipos de Procedimentos, 
Parâmetros do sistema, Relatórios, Status das viaturas, Deslocamento VTR, Zonas, Grade de 
Referência, Queixa primária.  

 O Módulo de Gerenciamento e Parametrização deverá permitir ao Administrador a 
configuração do comportamento do Sistema em Geral contendo os seguintes parâmetros a 
serem definidos:  Comportamento se será obrigatório ou não o preenchimento do telefone 
no módulo de Atendimento do Técnico Auxiliar de Regulação Médica, Definição se exibirá o 
código de deslocamento no módulo de Regulação Médica, Definição se possuirá prioridade no 
módulo de Atendimento do Técnico Auxiliar de Regulação Médica, Definição de permitir 
somente os níveis de médico e administrador de dar QTA nos chamados, Definição se será 
obrigatório ou não o preenchimento dos campos “Hipótese Diagnóstica (HD) ou Sintomas”, 
“Unidade de Origem”, “Unidade Receptora” e “Com Intervenção” no módulo de Atendimento do 
Técnico Auxiliar de Regulação Médica ao abrir o chamado como Transferências inter-
hospitalares com ou sem Regulação Médica, Configuração se permitirá marcar o endereço 
como não informado na abertura do chamado, Configuração se permitirá a digitação livre de 
outro bairro na abertura do chamado, Configuração se exibirá chamados com status 
"Aguardando Conduta" na tela principal ao nível de Médico, Configuração de quantos minutos 
antes da consulta de um chamado eletivo (agendado) irá exibir um alerta na tela principal. 
Deverá ainda permitir a parametrização se as perguntas de apoio ao atendimento devem ser 
exibidas para o TARM de acordo com a queixa. Comportamento se no preenchimento das 
coordenadas já virá por padrão com a Latitude em negativo.  
 
 5.15 Módulo de Rastreamento  
 Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários: Rádio Operador e 
Administrador.  

 Permitir associar um dispositivo de rastreamento a uma viatura.  

 Deverá enviar em tempo real a longitude, latitude e velocidade de deslocamento do 
dispositivo quando disponível.  

 Quando a distância do ponto atual e o último ponto registrado for inferior a 50 metros, o 
dispositivo não deverá registra o deslocamento evitando assim o registro da oscilação dos 
equipamentos de GPS (veículo parado).  

 A localização registrada deverá conter uma margem de erro inferior a 50 metros, caso 
contrário a localização não deverá ser registrada.  

 O Sistema deverá permitir a visualização no mapa de todos dispositivos exibindo a 
última comunicação, última posição registrada e a velocidade de deslocamento. Deverá ainda 
exibir no mapa um ícone de desativado quando a última comunicação for feita a mais de 15 
minutos.  
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 O Sistema deverá permitir a consulta das rotas do percurso realizado pelo veículo 
através de uma faixa de data e hora.  
 
 5.16 Módulo de Integração com Dispositivo de gravação telefônica  
 Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários: Administrador  

 Acesso dinâmico a gravação telefônica .  

 Exportação de arquivos da gravação telefônica no formato WAV.  

 Pesquisa de gravações com os seguintes filtros: Faixa de datas, Ramal, Telefone.  

 Filtro automático de gravações por chamado .  

 Streaming de áudio das gravações telefônicas via internet e intranet.  

 Integração ao módulo de Ficha de Chamado onde permita ouvir as ligações compatíveis 
com o horário da abertura do chamado.  
 
 5.17 Módulo de Integração com Unidades de Saúde  
 Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários: Hospital .  

 Permitir a inclusão de uma nova ocorrência de Transferência no Sistema.  

 Cancelar ocorrências que foram abertas pela própria Unidade de Saúde.  

 Vincular paciente a ocorrências que foram recebidas pelo SAMU.  

 Consultar a versão a cada módulo de integração.  

 Permitir a consulta da ficha da ocorrência recebida na Unidade de Saúde.  
 
 5.18 Módulo de Identificação de Chamadas   
 Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários: TARM, Médico, Radio 
Operador , Administrador .  

 Iniciar o módulo de Atendimento do Técnico Auxiliar de Regulação Médica, 
automaticamente após o atendimento da ligação se o usuário estiver conectado no sistema.  

 Preencher automaticamente o campo Telefone com o numero identificado pelo 
dispositivo.  

 5.19 Modulo de Integração  com aplicativo Móvel – “TECLA SAMU” - Para pessoas 
com  eficiência Total ou Parcial de Ouvir e Falar. 

 O software oferecido pela proponente deverá ser integrado ao APP “Tecla SAMU”, 
aplicativo oficial da PMC para abertura de atendimentos no SAMU Campinas para pessoas 
com deficiência auditiva ou de fala (Surdo-Mudo) que foi lançado em 2017 e hoje atende a 
mais de 50 mil pessoas na cidade. O aplicativo está disponível nas Lojas Google Play (Android) 
e App Store (iOS). 

 A integração deverá permitir ao usuário com deficiência e previamente cadastrado na 
Prefeitura Municipal de Campinas utilizar o APP “Tecla SAMU” que possui protocolos e ícones 
baseados na Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) para propiciar abertura de atendimentos 
de urgência e emergência de forma automática. 

 Após aberto o atendimento no software integrado, este deve ser identificado como 
atendimento especial oriundo do APP “Tecla SAMU” e o mesmo deve encaminhado 
automaticamente para regulação médica e posteriormente para o despacho de ambulâncias ou 
controle de frotas. 
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 5.20 Módulo de Suporte Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários: 
TARM , Médico, Rádio Operador, Equipe de Atendimento/Ambulância, Hospital, Administrador, 
Consultas de relatórios.  
 O sistema deverá possuir um manual especifico para cada nível de acesso em Língua 
Portuguesa, e o mesmo deve ser acessível pelo próprio sistema.  

 Suporte via WebChat  

 Suporte via Acesso Remoto  

 Suporte via HelpDesk  
 
 5.21 Módulo de Monitoramento de Ocorrências  
 Tem acesso a esse módulo os seguintes níveis de usuários: Administrador, Consultas 
de relatórios, Médico, Radio Operador.  

 Acesso ao mapa com as ocorrências em andamento e bases de viaturas separados por: 
Base com USA disponível, Base com veículos disponíveis, exceto USA, Base sem veículos 
disponíveis, Chamado aguardando VTR, Chamado com VTR empenhada.  
 
 
 6. Especificações técnicas:  
 Autenticação de Usuários e Controle de Acesso  
 Deverá possuir controle de nível de acesso, através de senhas individuais criadas pelos 
níveis de hierarquia (TARM, Médico, Rádio Operador, Equipe de Atendimento/Ambulância, 
Escala de equipe, Hospital, Apoio, Administrador, Coordenador de Estatísticas e Monitor), onde 
o nível Hospital terá acesso somente aos chamados que tiverem a referida instituição como 
origem ou destino e o nível Apoio terá acesso somente aos chamados que tiverem a solicitação 
de apoio do referido órgão.  
 A autenticação deverá ser feita confrontando as credenciais do usuário em banco de 
dados próprio do sistema ou através de sistema de diretórios compatível com protocolo LDAP.  
Caso a autenticação seja feita através de banco de dados próprio, a senha do usuário deverá 
possuir no mínimo 8 caracteres e deverá ser armazenada em banco de dados de forma 
criptografada, através dos algoritmos RSA, SHA ou MD5.  
 Em caso de 3 (três) tentativas falhas de autenticação, em curto espaço de tempo, o 
sistema deverá identificar como tentativa de invasão, registrar data e hora, o endereço IP e o 
nome de usuário de todas as tentativas de acesso falhas, e apresentar sistema redundante de 
autenticação por confirmação de dados do usuário para prosseguir com a autenticação.  

 O sistema deverá registrar data e hora, o endereço IP e o nome de usuário de todos os 
acessos.  
 Deverá possuir mecanismo de segurança para travar a senha do usuário após, no 
mínimo, três tentativas mal sucedidas de login utilizando o sistema redundante com 
confirmação de dados;  
 Deverá possuir no mínimo 1 usuário de nível Administrador, com acesso a todas as 
funcionalidades do sistema.  
 O usuário com nível Administrador deverá ser capaz de cadastrar e definir o nível de 
acesso aos recursos do sistema para quantos usuários forem necessários.  

 Deverá permitir ao usuário com nível Administrador a suspensão e o cancelamento do 
acesso de qualquer usuário rapidamente.  

 Deverá realizar logout automático de usuário depois de 20 minutos de inatividade no 
uso da aplicação;  

 Deverá permitir configuração para desativar a senha do usuário após um tempo sem 
uso do sistema;  
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 7. Segurança do Sistema:  
 Deverá registrar todas as operações realizadas pelos usuários do sistema, inclusive 
todas as tentativas de acesso, em arquivo texto, armazenando data e hora, usuário e operação 
realizada, contendo dados, entidades, processos e funções utilizadas ou disponibilizar estas 
informações em tela para consulta.  

 Deverá possuir proteção contra ataque XSS, através de mecanismo que garanta a 
origem da requisição de cliente, caso o sistema ou parte dele faça uso do protocolo HTTP.  

 Deverá possuir proteção contra ataque de injeção de código SQL em todas as 
funcionalidades do sistema.  

 Deverá efetuar cópias de segurança dos dados do sistema diariamente e recuperá-los, 
caso solicitado pela PMC.  

 Deverá possuir mecanismo de exportação de toda a base de dados, a qualquer 
momento, pelo usuário master, em formato SQL ou disponibilizar acesso diretamente ao banco 
de dados.  
 
 8. Compatibilidade  
 Deverá ser um sistema web, com todas funcionalidades acessíveis através de 
navegador de Internet.  
 Deverá ser escrito na sua totalidade em linguagem de programação compatível com os 
propósitos do sistema em questão, com suporte técnico do fabricante à época da divulgação do 
edital, caso não utilize linguagem de programação de código aberto.  

 Deverá ser totalmente compatível com o sistema operacional MS Windows, em sua 
mais recente versão e nas 3 versões anteriores, à época da divulgação do edital.  

 Deverá ser totalmente compatível com os navegadores de Internet Microsoft Internet 
Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome, em suas mais recentes versões e nas 3 versões 
anteriores, à época da divulgação do edital.  

 Deverá ser totalmente compatível com as plataformas Windows, Mac, Linux, Android, 
Windows Mobile, iOS .  

 Deverá ser compatível com SGBD que faça uso de linguagem SQL, padrão ANSI, com 
capacidade de processamento por transação que garanta o retorno do SGBD a um estado 
anterior, íntegro, em caso de ocorrência de falhas na execução de processamentos;  

 Deverá gerar relatórios em pelo menos os formatos HTML e PDF.  

 Deverá garantir, quando da instalação de novas versões ou atualizações, 
compatibilidade total de funcionalidades com mecanismos antecessores de integração, 
inclusive com aproveitamento obrigatório da base de dados, parametrizações e customizações;  

 Deverá cobrir, a todo momento, no mínimo, todos os requisitos técnicos especificados 
neste termo de referência, inclusive quando houver atualizações funcionais ou tecnológicas;  
 
 9. Performance  
 Deverá ser capaz de ser acessado, de forma simultânea e concorrente, sem 
degradação do tempo de resposta aos demais usuários, por pelo menos 20% dos usuários 
cadastrados no sistema.  

 Deverá possuir capacidade adequada de processamento e de acesso à ferramenta, 
para todos os usuários e funcionalidades do sistema, sem necessidade de adequação no 
código fonte;  
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 10. Regionalização  
 Deverá apresentar em sua totalidade informações em português brasileiro, incluindo 
informações para os usuários em tela, relatórios, mensagens de sistema, recursos de ajuda, 
material de treinamento e suporte técnico;  

 Deverá apresentar informações referentes a data e hora em formato português 
brasileiro.  
 Deverá apresentar informações referentes a valores numéricos em formato português 
brasileiro.  

 Deverá apresentar informações referentes a moeda, em formato adequado à correta 
localização da informação.  
 
 
 11. Teste, Homologação e Aprovação da Solução  
 A proponente vencedora deverá apresentar o Sistema e suas funcionalidades em local 
definido pelo Setor de Licitações da Rede Mário Gatti.  
 Deverá ser apresentado em ambiente semelhante ao ambiente necessário para a 
operação do sistema, chamado de ambiente de produção.  

 Deverá ficar disponível para homologação, para a equipe técnica da Rede Mário Gatti,  
pelo período mínimo de 10 dias úteis.  

 Deverá apresentar, previamente à demonstração para homologação, todas as 
premissas utilizadas durante o procedimento de entrega e lista de funcionalidades do sistema, 
ficando vedada a alteração ou adaptação do sistema durante a etapa de homologação.  

 
 12. Treinamento  
 Deverá fornecer treinamento e implantação do Sistema, em todas as funcionalidades, 
para todos os profissionais envolvidos com os serviços prestados pelo SAMU 192, incluindo 
TARMS, Rádio Operadores, Médicos, Coordenadores, em local disponibilizado pela da Rede 
Mário Gatti, na cidade de Campinas/SP, em dias úteis e horário comercial, das 8:00 às 17:00 
horas.  

 Deverá apresentar lista de presença de funcionários treinados e suas respectivas 
assinaturas.  

 Deverá entregar certificado de treinamento para cada usuário treinado.  

 Deverá fornecer manual digital ou manuais impressos de todas as funcionalidades do 
sistema, para todos os usuários treinados.  

 Deverá promover treinamento continuado, para todos os usuários do sistema, sempre 
que houver atualização das novas funcionalidades e/ou módulos ou contratação de novos 
profissionais que venham a fazer parte da equipe do SAMU 192.  
 
 13. Suporte técnico  
 
 Deverá disponibilizar central de atendimento, disponível 7 dias por semana, 24 horas 
por dia, para abertura de chamado, através de e-mail, chat, telefone, acesso remoto ou sistema 
específico para este fim.  
 Deverá fornecer suporte técnico presencial e remoto para os coordenadores do sistema, 
em todas as funcionalidades do sistema, de acordo com os prazos definidos neste Termo de 
Referência, sem custo adicional para a da Rede Mário Gatti.  

 Deverá realizar configurações, realizar parametrizações, executar rotinas, importar 
arquivos, realizar intervenções no banco de dados e emitir relatórios, de acordo com as 
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especificações da PMC, sempre que necessário e quando não for possível ser executado pela 
própria da Rede Mário Gatti.  

 A Contratada deverá importar todo o histórico de atendimentos armazenadas na Base 
de Dados atualmente em uso no SAMU 192 de Campinas/SP, adaptando seu conteúdo ao 
modelo de dados do sistema a ser implantado, de forma que não tenha perda de informação. 
Após o processo de migração o sistema ainda deverá permitir a consulta de todas as 
informações e chamados contidos na Base de Dados anterior. 

 O processo de importação de dados tem por objetivo possibilitar ao SAMU 192 de 
Campinas/SP a manutenção, consulta e relatórios gerenciais de todas as informações dos 
seus atendimentos. O processo de importação dos dados deverá ser realizado em até 10 dias 
após o início da implantação da solução. 
 

 14. Acordo de nível de serviço: 

 Os serviços de Suporte, Atualização e Atendimento remoto deverão atender o Acordo 
de Níveis de Serviços para a solução de problemas reportados pela CONTRATANTE.  

Os problemas serão categorizados por nível de severidade, impacto na condição 
operacional da solução e expectativa de prazo máximo de atendimento, segundo a tabela a 
seguir: 

 

Severidade 
  Tempo de 
Atendimento 
(Horas) 

Nível Conceito  

1 Solução sem condições de funcionamento 1 

2 Problema grave, prejudicando funcionamento da 
Solução 4 

3 Problema que gere restrições ao pleno 
funcionamento da Solução 6 

4 Problema que não afete o funcionamento da 
Solução 24 

 
 15. Licença de uso  
 
 Deverá ser fornecida cessão de direito de uso,durante toda a vigência do contrato, sem 
limite de quantidade de usuários, para todo o sistema e seus componentes, para a Rede Mário 
Gatti e todos os órgãos públicos da administração direta e indireta ligados à da Rede Mário 
Gatti.  
 
 16. Obrigações da Contratada: 
 Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições estabelecidas no 
contrato e em seus anexos.  

 Executar fielmente o contrato, em conformidade com as cláusulas acordadas e normas 
estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações.  
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 Seguir normas, políticas e procedimentos da da Rede Mário Gatti, no que concerne a 
execução do objeto, de forma a não interferir no bom andamento da rotina de funcionamento 
das operações da PMC, inclusive observando normas e regulamentos da da Rede Mário Gatti 
referentes à segurança, higiene e medicina do trabalho.  

 Comunicar à da Rede Mário Gatti, por escrito, qualquer anormalidade durante a 
execução dos serviços, prestando os esclarecimentos que se fizerem necessários.  

 Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à da Rede Mário 
Gatti ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo dos seus empregados, quando da prestação 
dos serviços, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento realizado pelo da Rede Mário Gatti.  

 Arcar com eventuais prejuízos causados à da Rede Mário Gatti ou a terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos 
envolvidos na execução objeto do contrato, respondendo integralmente pelo ônus decorrente 
de sua culpa ou dolo na entrega dos serviços, o que não exclui nem diminui a responsabilidade 
pelos danos que se constatarem, independentemente do controle e fiscalização exercidos pela 
da Rede Mário Gatti.  
 Comunicar à da Rede Mário Gatti, por escrito, quaisquer anormalidades, que ponham 
em risco o êxito e o cumprimento dos prazos de execução dos serviços, propondo as ações 
corretivas necessárias.  

 Recrutar e contratar mão de obra especializada, qualificada, compatível e em 
quantidade suficiente à perfeita execução do objeto do contrato, em seu nome e sob sua 
responsabilidade, sem qualquer solidariedade da Rede Mário Gatti.  

 Assumir todas as despesas e ônus relativos ao pessoal e a quaisquer outras derivadas 
ou conexas com o contrato, ficando, ainda, para todos os efeitos legais, inexistente qualquer 
vínculo empregatício entre seus colaboradores e/ou preposto e a da Rede Mário Gatti.  

 Responsabilizar-se, em relação aos seus empregados, por todas as despesas 
decorrentes da execução do objeto do contrato, tais como salários, seguro contra acidentes, 
taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-transporte, vales-refeição, encargos 
fiscais comerciais e sociais e outros que porventura venham a ser criadas e exigidas por lei.  

 Informar à da Rede Mário Gatti, para efeito de controle de acesso às suas 
dependências, o nome, CPF e número da carteira de identidade dos colaboradores 
disponibilizados para a prestação de serviços.  

 Assumir todas as despesas com diárias de hotel ou moradia, estadias, deslocamento, 
refeições, telefonia necessárias à completa execução do objeto do contrato.  

 Fornecer as devidas notas fiscais e faturas, nos termos da lei, e cumprir todas as 
obrigações fiscais decorrentes da execução do contrato, responsabilizando-se por quaisquer 
infrações fiscais daí advindas.  

 Manter, e apresentar se solicitado, todas as condições de habilitação jurídica, fiscal, 
trabalhista e qualificação técnica, que ensejaram sua contratação, devidamente atualizadas, 
durante toda a vigência do contrato, sob pena de retenção dos valores, até sua regularização, 
sem ônus para a da Rede Mário Gatti, bem como a aplicação das demais penalidades.  

 Apresentar e cumprir os cronogramas de execução dos serviços (ver anexo 1 do Projeto 
Básico), atendendo aos prazos estabelecidos e acordados nas ordens de serviço abertas pela 
da Rede Mário Gatti.  

 Gerenciar as etapas do processo de desenvolvimento e implantação dos projetos das 
novas funcionalidades, informando à da Rede Mário Gatti sobre o desenvolvimento das ações 
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e o cumprimento de cada etapa, bem como realizar testes, os quais necessitam ter seus 
resultados demonstrados.  
 Corrigir ou substituir, às suas expensas, total ou parcialmente, os sistemas que 
apresentem defeitos ou incorreções.  
 Assegurar que as novas implementações e/ou correções do sistema não alterem (de 
forma não planejada) outras funcionalidades/aplicações já existentes no sistema.  

 Garantir a disponibilidade do sistema e todos os dados por ele gerenciado, de forma 
que a da Rede Mário Gatti possa utilizá-lo ininterruptamente, 24 horas por dia, 7 dias por 
semana.  

 Assumir total responsabilidade pelo sigilo das informações e dados, contidos em 
quaisquer mídias e documentos, que seus empregados ou prepostos vierem a obter em função 
dos serviços prestados à da Rede Mário Gatti, respondendo civil e criminalmente pelos danos 
que venham a ocorrer.  
 Não reproduzir ou copiar, total ou parcialmente, qualquer documento que lhe seja 
entregue por meio físico ou eletrônico, exceto nas necessidades decorrentes dos serviços 
objeto deste Termo de Referência.  
 Prestar as informações e esclarecimentos relativos ao objeto do contrato que venham a 
ser solicitados pelos agentes designados pela da Rede Mário Gatti.  

 Respeitar os direitos de propriedade intelectual relativo ao uso, proteção e segurança 
dos programas.  
 Deverá disponibilizar, em até 3 dias úteis, desde que solicitado pela da Rede Mário 
Gatti, todos os dados gerados e gerenciados pelo sistema, incluindo as bases de cadastros, 
como as de usuários, em formato CSV, sendo um arquivo para cada tabela do sistema e a 
primeira linha dentro de cada arquivo contendo o nome dos campos da tabela.  

 Não havendo necessidade de integração do software junto a outros sistemas existentes, 
a contratada deverá, após o termino do contrato, disponibilizar a contratante todos os dados do 
sistema, inclusive os de configurações, exportados em formato SQL; em observância ao artigo 
111º, parágrafo único da Lei 8.666/93, que segue:  
 “Art.111. A Administração só poderá contratar, pagar, premiar ou receber, projeto ou 
serviços técnico especializado desde que o autor ceda os direitos patrimoniais a ele relativos e 
a Administração possa utilizá-los de acordo com o previsto no regulamento de concurso ou no 
ajuste para sua elaboração.” 
 “Parágrafo Único. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter tecnológico 
insuscetível de privilegio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, 
documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, 
desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação a obra.” 
 
 17. Obrigações da Rede Mário Gatti : 
 Definir diretrizes, normas e procedimentos e emitir pareceres sobre a execução dos 
serviços.  

 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, 
inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força 
maior, justificados e aceitos pela da Rede Mário Gatti, não devem ser interrompidos.  

 Comunicar às autoridades irregularidades ocorridas e atos ilícitos cometidos pela 
CONTRATADA.  

 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa efetuar os serviços 
dentro das normas estabelecidas no contrato, prestando informações e esclarecimentos que 
venham a ser solicitados pela CONTRATADA.  
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 Permitir o acesso de técnicos credenciados da CONTRATADA, nas dependências 
internas do SAMU, desde que envolvidos no desenvolvimento do sistema.  

 Comunicar à CONTRATADA quaisquer ocorrências em desacordo com o cumprimento 
das obrigações pactuadas durante o atendimento, podendo sustar ou recusar o recebimento, 
caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas.  

 Indicar uma pessoa de seu quadro funcional para estabelecer contato com a 
CONTRATADA sobre a execução do objeto do contrato.  

 Designar servidores públicos municipais para apoio e suporte à implantação das 
melhorias do sistema, definindo os administradores do sistema e o comitê gestor formado pelos 
responsáveis de cada área técnica usuária do sistema.  

 Acompanhar e homologar todo o processo de implantação de novas funcionalidades.  

 Efetuar o pagamento ajustado, de acordo com as cláusulas contratuais.  
 
 18. Condições de Capacitação Técnica: 
 
 A proponente deverá apresentar no mínimo 01 atestado de capacitação técnica 
referentes a implantação de Sistema de Atendimento Pré-Hospitalar no Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 
comprove a aptidão do licitante para atendimento aos serviços compatíveis com a natureza do 
objeto da presente licitação, constando as especificações dos serviços prestados. 
1) Entende-se por compatíveis o(s) atestado(s) que apresentar(em) a execução dos serviços, 
considerando locação de software de regulação médica de urgência em centrais de regulação 
no Brasil. A comprovação poderá ser feita através de 01 único atestado, desde que a prestação 
dos serviços tenha sido ou esteja sendo realizada de forma concomitante.  
 
 19. Apresentação Técnica 
 A Empresa vencedora do edital deverá fazer uma apresentação técnica onde serão 
demonstradas as funcionalidades exigidas no edital. A data, hora e local da apresentação 
serão definidos pelo representante da Rede Mário Gatti.  
 
 20. Prazo de entrega : 
 Em até 10 (dez) dias úteis, após a assinatura do contrato, deverá iniciar o treinamento 
no sistema, que não deve levar mais que 10 (dez) dias úteis para ser completamente 
concluído, de acordo com as definições do item Treinamento.  

 Em até 15 (quinze) dias úteis, após o término do treinamento, deverá finalizar a 
importação todas as informações armazenadas na Base de Dados atualmente em uso no 
SAMU, adaptando seu conteúdo ao modelo de dados do sistema a ser implantado, de forma 
que não haja perda de informação. Após o processo de migração o sistema ainda deverá 
permitir a consulta de todas as informações e chamados contidos na base de dados anterior.  
 
 21. Condição de Pagamento : 
 No início do mês, a contratada deverá encaminhar a fatura juntamente com o relatório 
dos serviços prestados no mês anterior e a comprovação do recolhimento da contribuição 
previdenciária (INSS) e de FGTS, ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência da Rede 
Mário Gatti, que terá o prazo de 02 ( dois ), dias úteis para aprovação.  

A fatura e os documentos não aprovados serão devolvidos à contratada para as 
necessárias correções, com as informações que motivaram a rejeição, contando-se o prazo de 
02 ( dois ) dias úteis a partir da data de devolução para a reapresentação.  
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A fatura e os documentos aprovados pelo Serviço de Atendimento Móvel , que atestará 
a execução dos serviços e o recebimento da fatura e documentos, enviará à Coordenadoria de 
Contratos – da Rede Mário Gatti.  

A Contratante somente efetuará o pagamento dos valores devidos, após a 
comprovação, pela Contratada, do recolhimento da contribuição previdenciária ( INSS ), bem 
como do FGTS. O Recolhimento do INSS será efetuado nos termos do artigo 31 da Lei Federal 
nº 8.212/91 ( alterado pela Lei 9.711/98 ), e do ISSQN referente ao objeto da contratação, nos 
termos da Lei Municipal nº 12.392/05, regulamentada pelo Decreto Municipal 15.356/2005.  
 
 22. Do Critério de Julgamento  
 Será vencedora a licitante que apresentar o MENOR VALOR GLOBAL e que atender a 
todos os critérios definidos no certame licitatório. 
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ANEXO II - MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA / DECLARAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 
PROTOCOLO Nº 2469/2018 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de informática 
visando a disponibilização de solução integrada de infra-estrutura TI e Software de controle e 
Gestão em Saúde. 
INTERESSADO: Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar 
 
 
Declaramos que a empresa: ________________________________________ 

  
 Assinalar 01 - Opção: 
 
(  ) Atestamos, para o fim de participar no presente certame, que a empresa acima mencionada 
VISITOU E TOMOU CONHECIMENTO das condições do local onde serão realizados serviços, 
tomando ciência de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na prestação 
dos serviços objeto da licitação epigrafada, em atendimento aos subitens 11.6.2. do Edital. 
 
Dados do funcionário / representante da licitante que efetuou a visita: 
Nome: ____________________________________  
RG nº______________________________________ 
 
 
Assinalar 02 - Opção: 
 
(  ) NÃO EFETUOU A VISITA TÉCNICA no local onde será executada a prestação dos 
serviços, mas assume incondicionalmente a responsabilidade de executar os serviços em 
conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas nesta licitação, em 
atendimento ao subitem 11.6.2.1 do Edital. 
 
 
Campinas, _____ de_____________ de 2019. 
 
 
 
 

 
 

_________________________________ 
Profissional credenciado pela empresa 

 
 
 
 
 

____________________________________ 
Responsável da Rede da Mário Gatti 

(assinar somente quando houver visita técnica) 
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ANEXO III - MODELO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 
PROCESSO Nº 2469/2018 
Interessado: Rede Mário Gatti 
 
 
A empresa ________________, com sede na _________________________, C.N.P.J. nº. 
_______________, representada pelo (a) Senhor (a) ______________, CREDENCIA o (a) 
Senhor (a) ____ ,  ______________ (CARGO), portador(a) do R.G. nº. ______________ e 
C.P.F. nº. _______________________, para representá-la perante a Rede Mário Gatti em 
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 07/2019- OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de informática visando a disponibilização de solução 
integrada de infra-estrutura TI e Software de controle e Gestão em Saúde 
 
 
 
Campinas, 00 de XXXXXXXXXXX 2019. 
 
 
 
 
___________________ 
NOME 
 
 
 
___________________ 
R.G 
 
 
 
___________________ 
CARGO 
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ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 
PROCESSO Nº 2469/2018 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de informática 
visando a disponibilização de solução integrada de infra-estrutura TI e Software de controle e 
Gestão em Saúde. 
 
A empresa ___________________________________________,sediada (endereço 
completo), apresenta sua proposta comercial para o objeto especificado, de acordo com as 
condições estabelecidas no edital do Pregão em epígrafe: 
 
 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$ mensal R$ anual 

Solução integrada de infraestrutura TI e Software de 
controle e Gestão em Saúde  

   

 
 
 
 
CADASTRAIS DO PROPONENTE: 
Razão Social:......................................................................................................................... 
C.N.P.J n°:............................................................................................................................. 
Inscr. Inscr. Municipal:........................................................................................................... 
Rua/Av:..................................................................n°..........Bairro......................................... 
Cidade:.................................................Estado:..........................CEP:................................... 
Telefone: (XX)........................................................................................................................ 
 
RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: 
Nome:.....................................................................................................................................  
CPF nº.............................................................. RG. n°..........................................................  
Cargo:.................................................................................................................................... 
Telefone: (XX)....................................... e-mail:..................................................................... 
 
RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DO CONTRATO: 
Nome:..................................................................................................................................... 
CPF.......................................RG............................................................................................ 
Cargo:...........................................................Telefone: (XX).................................................. 
e-mail:.................................................................................................................................... 
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ANEXO II - MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA / DECLARAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 
PROTOCOLO Nº 2469/2018 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de informática 
visando a disponibilização de solução integrada de infra-estrutura TI e Software de controle e 
Gestão em Saúde. 
INTERESSADO: Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar 
 
 
Declaramos que a empresa: ________________________________________ 

  
 Assinalar 01 - Opção: 
 
(  ) Atestamos, para o fim de participar no presente certame, que a empresa acima mencionada 
VISITOU E TOMOU CONHECIMENTO das condições do local onde serão realizados serviços, 
tomando ciência de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na prestação 
dos serviços objeto da licitação epigrafada, em atendimento aos subitens 11.6.2. do Edital. 
 
Dados do funcionário / representante da licitante que efetuou a visita: 
Nome: ____________________________________  
RG nº______________________________________ 
 
 
Assinalar 02 - Opção: 
 
(  ) NÃO EFETUOU A VISITA TÉCNICA no local onde será executada a prestação dos 
serviços, mas assume incondicionalmente a responsabilidade de executar os serviços em 
conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas nesta licitação, em 
atendimento ao subitem 11.6.2.1 do Edital. 
 
 
Campinas, _____ de_____________ de 2019. 
 
 
 
 

 
 

_________________________________ 
Profissional credenciado pela empresa 

 
 
 
 
 

____________________________________ 
Responsável da Rede da Mário Gatti 

(assinar somente quando houver visita técnica) 
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ANEXO III - MODELO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 
PROCESSO Nº 2469/2018 
Interessado: Rede Mário Gatti 
 
 
A empresa ________________, com sede na _________________________, C.N.P.J. nº. 
_______________, representada pelo (a) Senhor (a) ______________, CREDENCIA o (a) 
Senhor (a) ____ ,  ______________ (CARGO), portador(a) do R.G. nº. ______________ e 
C.P.F. nº. _______________________, para representá-la perante a Rede Mário Gatti em 
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 07/2019- OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de informática visando a disponibilização de solução 
integrada de infra-estrutura TI e Software de controle e Gestão em Saúde 
 
 
 
Campinas, 00 de XXXXXXXXXXX 2019. 
 
 
 
 
___________________ 
NOME 
 
 
 
___________________ 
R.G 
 
 
 
___________________ 
CARGO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                    Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar 

                                                                 Lei Complementar nº 191/18 - CNPJ: 47.018.676/76 
A                                                               Avenida Prefeito Faria Lima, nº 340 - Parque Itália, Campinas/SP 

                                                                CEP: 13036-902 - Telefone: (19) 3772-5715 
                                                                         

 

 

 43 

ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 
PROCESSO Nº 2469/2018 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de informática 
visando a disponibilização de solução integrada de infra-estrutura TI e Software de controle e 
Gestão em Saúde. 
 
A empresa ___________________________________________,sediada (endereço 
completo), apresenta sua proposta comercial para o objeto especificado, de acordo com as 
condições estabelecidas no edital do Pregão em epígrafe: 
 
 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$ mensal R$ anual 

Solução integrada de infraestrutura TI e Software de 
controle e Gestão em Saúde  

   

 
 
 
 
CADASTRAIS DO PROPONENTE: 
Razão Social:......................................................................................................................... 
C.N.P.J n°:............................................................................................................................. 
Inscr. Inscr. Municipal:........................................................................................................... 
Rua/Av:..................................................................n°..........Bairro......................................... 
Cidade:.................................................Estado:..........................CEP:................................... 
Telefone: (XX)........................................................................................................................ 
 
RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: 
Nome:.....................................................................................................................................  
CPF nº.............................................................. RG. n°..........................................................  
Cargo:.................................................................................................................................... 
Telefone: (XX)....................................... e-mail:..................................................................... 
 
RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DO CONTRATO: 
Nome:..................................................................................................................................... 
CPF.......................................RG............................................................................................ 
Cargo:...........................................................Telefone: (XX).................................................. 
e-mail:.................................................................................................................................... 
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ANEXO VI- MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 
 
 OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de informática 
visando a disponibilização de solução integrada de infra-estrutura TI e Software de controle e 
Gestão em Saúde  
 
 

OBJETO: 
  

NOME DA EMPRESA ________________________________________________ 
  

DESCRIÇÃO R$ UNIT. 

1. Montante A  

1.1. Salário base    

1.3. Salário total    

1.4. Encargos sociais   

1.6. Benefícios (vale refeição, vale transporte, auxílio creche, seguro de vida, 
etc.) 

 

Total Montante A   

2. Montante B 

2.1.  Equipamentos 

2.2.   Materiais   

   

Total Montante B   

Total Montantes A + B   

3. Montante C 

3.1. PIS/PASEP   

3.2. COFINS   

3.3. ISSQN   

3.4. Despesas Administrativas  

3.5. Lucro    

Total Montante C   

TOTAL GERAL (Montantes A + B + C)   

Percentual da receita bruta relativa ao INSS (vide nota 4)   
Valor total da contratação  

 
NOTA 1: A licitante vencedora deverá ajustar a sua planilha, de modo que apresente todas as informações necessárias da 
estrutura de custos mensal. 
NOTA 2: A planilha deverá contemplar todos os custos de mão de obra, taxas, tarifas, tributos, equipamentos, demais 
custos diretos e indiretos envolvidos na execução do serviço. 
NOTA 3: No caso de a empresa ser beneficiada com a “desoneração da folha de pagamentos” (Lei nº 12.546, de 14 de 
dezembro de 2011 e suas alterações), deverá discriminar o percentual de desconto aplicado em sua receita bruta (relativo 
ao INSS). 
NOTA 4: Para fins de cálculo de mão de obra, a proponente deverá apontar os custos de acordo com sua especificidade 
sendo uma para autônomos, pessoa jurídica e outra para quadro próprio e CLT. 
NOTA 5:  Fornecimento de equipamentos e insumos: Descrever  em anexo os modelos, capacidades, marca, ano, etc. 
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ANEXO VI - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

CONTRATO DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CELEBRADO ENTRE A REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI 
DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR E A 
EMPRESA.................................................................................... 

 
Processo Administrativo nº 2469/2018 
Interessado: Rede Mário Gatti 
 
   A REDE MÁRIO GATTI, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 47.018.676/0001-
76, com sede a Avenida Prefeito Faria Lima, nº. 340, Parque Itália, CEP: 13.036-902, 
Campinas, Estado de São Paulo, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, neste 
ato, nos termos do art. 4º do Decreto Municipal 14.217/03, e a EMPRESA 
___________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° ___________________, 
doravante designada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu 
___________________[CARGO E NOME], CI n° _____________, CPF n° _____________, 
têm, entre si, justo e avençado e celebram por força do presente Instrumento um CONTRATO 
de prestação de serviços de informática visando a disponibilização de solução integrada de 
infraestrutura TI e Software de controle e Gestão em Saúde, decorrente do Pregão Presencial 
nº 07/2019, objeto do processo administrativo epigrafado, com as seguintes Cláusulas e 
condições 
 
PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de informática visando a 
disponibilização de solução integrada de infraestrutura TI e Software de controle e Gestão em 
Saúde, conforme especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. 
 
SEGUNDA - DO PRAZO  
 
2.1 - A presente contratação vigerá pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data de 
recebimento, pela Contratada, da Ordem de Início dos Serviços, a ser emitida pela Rede 
Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar, após a assinatura do Contrato, 
podendo ser prorrogado até o limite legal estabelecido pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações. 
 
TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO 
 
3.1 - Pela prestação dos serviços, objeto do presente Contrato, as partes atribuem a este 
contrato, para efeito de direito, o valor global de R$ _________ (____________), para o prazo 
de 12 (doze) meses, devendo onerar dotação do presente exercício o valor de R$ _________ 
(____________) e o restante onerar dotação do exercício de 2.01__; 
 
3.2 - No valor do contrato estão incluídos todos os custos operacionais da atividade e os 
tributos eventualmente incidentes, bem como todas as despesas diretas e indiretas, de modo a 
constituir a única contraprestação pela execução dos serviços. 
 
QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  
4.1 - A despesa referente ao valor do presente contrato está previamente empenhada e 
processada por conta de verba própria do orçamento vigente, codificada sob os n°s ___.  
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QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
  
5.6 - Após o aceite definitivo pela unidade gestora do contrato conforme prevê o item 21 do 
Anexo I, a nota fiscal será encaminhada para pagamento com vencimento no prazo de 10 (dez) 
dias fora a dezena, contados da data do aceite. 
 
5.7 - O pagamento será efetuado via depósito em conta corrente, devendo ser informado no 
corpo da Nota Fiscal, o banco, número da agência e conta. Caso o banco informado seja 
outro diverso ao Banco do Brasil S/A, o custo do DOC/TED correspondente ficará a 
cargo da empresa contratada, sendo vedada a cobrança via boleto, duplicatas e 
negociação em rede bancária ou com outras empresas.  
 
SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
6.1 - O Contratante efetuará a fiscalização dos serviços, a qualquer instante, solicitando à 
Contratada, sempre que achar conveniente, informações do seu andamento, devendo esta 
prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar ao Contratante quaisquer fatos ou 
anormalidades que por ventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos 
serviços. 
  
6.2 - No desempenho de suas atividades, é assegurado ao Contratante o direito de verificar a 
perfeita execução do presente ajuste em todos os seus termos e condições, inclusive todas as 
etapas da execução dos serviços pela Contratada. 
  
6.3 - A ação ou omissão total ou parcial do Contratante não eximirá a Contratada de total 
responsabilidade de executar as locações, com toda a cautela e boa técnica. 
 
6.4 - A Rede Municipal Dr. Mário Gatti designará funcionário(s) públicos para a fiscalização do 
contrato conforme estabelecido no Anexo I. 
 
SETIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
7.1 - A empresa Contratada deverá executar o Contrato conforme as condições, 
especificações e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 
 

OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
8.1 - O Contratante obriga-se a cumprir o determinado no item 17 do Anexo I – Termo de 
Referência. 
 
NONA - DO PESSOAL 
  
9.1 - O pessoal que a Contratada empregar para a prestação do serviço ora avençado não terá 
relação de emprego com o Contratante e deste não poderá demandar quaisquer pagamentos.  
 

9.1.1 - No caso de vir o Contratante a ser acionado judicialmente, a Contratada o 
ressarcirá de toda e qualquer despesa que, em decorrência disso, venha a 
desembolsar. 

DÉCIMA - DAS PENALIDADES 
 
10 - Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I e IV, da Lei nº 8.666/93; e art. 7º da Lei 
10.520/2002, nos casos de lentidão, atraso injustificado, paralisação da prestação de serviços 
injustificada, não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações ou prazos 
desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
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fiscalizar a execução dos serviços, assim como a de seus superiores e demais infrações 
previstas no Art. 78 da Lei 8666/93, garantida a ampla defesa e contraditório, a CONTRATADA 
sofrer apenamento com: 
  
10.1 - Em caso de inexecução parcial ou total do contrato, por parte da Contratada, das 
obrigações assumidas, ou de infringência dos preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, 
segundo a gravidade da falta, após regular processo administrativo, as seguintes penalidades: 
 

10.1.1 - Advertência: a ocorrência de falta de pouca gravidade sujeitará a 
CONTRATADA à pena de advertência por escrito e anotação nos registros da Rede 
Mário Gatti; 
10.1.2 - Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de 
contratar junto à Administração da Rede Municipal Dr. Mário Gatti pelo prazo não 
superior a 02 (dois) anos; 
10.1.3 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou 

 
10.2 - Impedimento de licitar e contratar com entes públicos nos sistemas de cadastramento 
de fornecedores a que se refere o inciso XIV do Art 4º da Lei 10.520/2002, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos. 
 
10.3 - Em caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a 
CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) do valor do 
contrato. Considerando-se também como inexecução parcial do objeto: 
 

10.3.1 - Não apresentação inicial ou a indisponibilidade por período superior a 60 
(sessenta) dias de equipe na quantidade e com a qualificação e certificação exigida no 
presente Edital e seus anexos, para execução de ordem de serviço demandada pela 
CONTRATANTE. 

 
10.3.2 - Entrega reiterada de resultado de ordem de serviço firmada em desacordo com 
os requisitos especificados ou com nível de qualidade aquém do definido neste 
instrumento. 

 
10.4 - Em caso de inexecução parcial do objeto pode ensejar a rescisão contratual, o 
cancelamento do saldo de empenho e aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre a 
parte não entregue ou não executada. Considerando-se também como inexecução parcial do 
objeto: 
 

10.4.1 - Descumprimento de nível mínimo de serviço contratado para os serviços de 
suporte técnico especializado que implique desconto acima do limite estabelecido; 
10.4.2 - Atraso não justificado de mais de 60 (sessenta) dias corridos para conclusão e 
entrega de resultados de ordem de serviço firmada. 

 
10.5 - O valor da multa poderá ser descontado/retido das faturas devidas à CONTRATADA: 
 

10.5.1 - Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da 
multa, a diferença será descontada da garantia contratual; 
10.5.2 - Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA 
obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da 
comunicação oficial. 
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10.5.3 - Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da 
multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da 
solicitação da CONTRATANTE. 

 
10.6 - O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no contrato, 
poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração nos casos enumerados 
nos Incisos I e XII do Art 78 da Lei 8.666/93. 
 
10.7 - As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, 
consequentemente a sua aplicação não exime à Contratada de reparar os prejuízos que seu 
ato venha a acarretar ao Contratante. 
  
10.8 - As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, 
quando cabíveis. 
  
10.9 - O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes 
correspondam, não será considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido por 
motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados cujos 
efeitos não era possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do 
Código Civil. 
 
10.10 - Em se verificando a ocorrência de prejuízo à CONTRATANTE decorrente de ato 
punível praticado pela CONTRATADA será retido pela tesouraria o valor referente ao total do 
prejuízo sofrido junto aos créditos da mesma. 
 
10.11 - A retenção de valor se dará a título de ressarcimento de prejuízo sofrido, não 
caracterizando penalidade, e não exime a CONTRATADA de aplicação de sanção 
administrativa pelo ato punível. 
 
10.12 - Sem prejuízo da observação das regras de direito comum para cobrança judicial ou 
amigável e em especial o rito estabelecido na Lei Federal 6.830/80, a aplicação das 
penalidades e cobrança de eventuais multas observarão o rito estabelecido nas alíneas 
seguintes: 
 

10.12.1 - O processo de aplicação de penalidade e cobrança de multas previstas neste 
Contrato será iniciado através de notícia nos autos e endereçado à Diretoria 
Administrativa, com sugestão da penalidade a ser aplicada, bem como da indicação de 
valores que a CONTRATANTE tenha despendido a maior, para efeito de atendimento à 
necessidade do suprimento. 
10.12.2 - A Diretoria Administrativa determinará a extração de cópias dos elementos 
informativos do protocolado, que entenda necessários ao aparelhamento do feito de 
cobrança e remeterá à área de Contabilidade, que por simples cálculo aritmético, indicará 
o valor da multa a ser aplicado somado ao valor despendido a maior, nos termos da 
alínea anterior. 
10.12.3 - Apurado o valor devido e autorizada a penalidade, nos termos do edital e na 
impossibilidade de retenção dos valores em créditos da CONTRATADA junto à Rede 
Mário Gatti, a Assessoria Jurídica providenciará a feitura de processo de cobrança, 
autuando as peças e publicando a decisão no Diário Oficial do Município, que conterá a 
ordem para recolhimento do valor devido junto à Tesouraria da Rede Mário Gatti, ocasião 
em que será aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a CONTRATADA, 
querendo, apresente sua defesa (art. 87, § 2º da Lei 8.666/93), em petição fundamentada 
endereçada ao senhor Diretor Administrativo, com indicação do número do protocolado e 
do procedimento licitatório respectivo, condição de recebimento. 
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10.12.4 - Transcorrido o prazo para defesa sem a sua apresentação ou tendo esta sido 
indeferida, verificado que não houve o pagamento, será iniciada a inscrição e posterior 
cobrança do valor devido, atualizado monetariamente de acordo com os índices legais, 
acrescido de juros e verba advocatícia na ordem de 10% (dez por cento). 

 
10.13 - O valor apurado pela área de Contabilidade presume liquidez e certeza do crédito e 
será inscrito em livro próprio por termo, junto à Procuradoria Jurídica da Rede Mário Gatti, 
extraindo-se Certidão de Dívida Ativa, observando, no que couber o disposto na Lei Federal 
6.830/80. 
  
DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES E DA VINCULAÇÃO 
  
11.1 - Integram o presente Contrato, como se aqui estivessem transcritos: a proposta da 
Contratada, o instrumento convocatório da licitação com todos os seus anexos do processo 
administrativo epigrafado. 
  
11.2 - O presente Contrato vincula-se ao ato homologatório da licitação e à proposta da 
Contratada de fls. ____. 
 
DÉCIMA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO  
 
12.1 - A Contratada deverá manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação necessárias e exigidas na licitação, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas.  
 

12.1.1 - O Contratante poderá exigir durante a execução do contrato a apresentação de 
qualquer um dos documentos exigidos para habilitação da Contratada. 

 
DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
DO OBJETO CONTRATUAL 
  
13.1 - No recebimento e aceitação do objeto deste Contrato será observado, no que couber, as 
disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 
 
13.2 - Será exigida garantia contratual do futuro contratado sendo o percentual máximo de 5% 
(cinco por cento), nos termos do artigo 56, § 1º e §2º da Lei 8.666/93, cabendo ao licitante 
optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 
 

13.2.1 - Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido 
emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e 
de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores 
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 
13.2.2 - Seguro-garantia; 
13.2.3 - Fiança bancária. 

 
13.3 - Após o término do Contrato, desde que cumpridas todas as obrigações assumidas, a 
garantia de que trata este item será liberada, e quando em dinheiro, atualizada 
monetariamente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do requerimento do interessado, 
por intermédio do Serviço de Protocolo, dirigido ao Diretor Presidente da Rede Mário Gatti que 
deverá se manifestar quanto à execução contratual e encaminhar à Diretoria Jurídica. A 
liberação se dará mediante autorização do Diretor Presidente da Rede Mário Gatti, após 
parecer da Diretoria Jurídica. 
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DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO 
  
14.1 - Constituem motivos para rescisão do presente Contrato as situações referidas nos 
artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, a qual será processada nos 
termos do art. 79 do mesmo diploma legal. 
  
14.2 - Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Administração, 
ficarão assegurados ao Contratante os direitos elencados no artigo 80 da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações.  
   
DÉCIMA QUINTA - DA LICITAÇÃO 
  
15.1 - Para a presente contratação, realizou-se prévia licitação na modalidade Pregão 
Presencial sob nº 07/2019, cujos atos encontram-se no Processo administrativo epigrafado 
em nome da Rede Mário Gatti. 
   
DÉCIMA SEXTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
  
16.1 - Aplica-se a este Contrato e nos casos omissos, o disposto na Lei Federal nº 10.520/02, 
Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Municipal nº 14.218/03 e respectivas alterações. 
 
DÉCIMA SETIMA - DO FORO 
  
17.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Campinas/SP, com renúncia de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja para dirimir as questões oriundas deste contrato. 
   
17.2 - E por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 02 
(duas) vias de igual teor e forma.  
 
 
 


