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PREÂMBULO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2021  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10/2021 

TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bllcompras.org.br – “Acesso Identificado” 
 
 

Senhora JACILENE SANTOS SILVA, Diretora Executiva do 

Instituto de Assistência à Saúde Dos Servidores Públicos 

Municipais de Rondonópolis, usando a competência, mediante o 

Pregoeiro, designado pela Portaria nº 534 de 30 de novembro de 

2020, torna público que se acha aberta, licitação na modalidade 

PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO 

UNITÁRIO POR ITEM - Pregão Eletrônico Nº 14/2020, Processo 

Administrativo N° 129/2020, objetivando a contatação Empresa 

Especializada para fornecimento de Sistema de Informação de 

Contas Médicas para apoio a Autogestão do Instituto de 

Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais de 

Rondonópolis – SERV SAÚDE, como Serviço (Software as a 

Service - SaaS), com serviços de implantação, manutenção e 

serviços técnicos especializados, conforme especificações 

técnicas do Termo de Referência – Anexo I, para atender as 

necessidades do Serv Saúde, que será regido pela Lei federal nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, e aplicando-se subsidiariamente, 

no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, com alterações posteriores, Lei Complementar nº 

123 de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar 

nº 147, de 7 de agosto de 2014, Decreto Federal nº 10.024/2019 e 

demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

 

Recebimento das propostas: A partir das 08h00min do dia 18/02/2021. 
 

Abertura das propostas: Às 09h30min do dia 03/03/2021. 
 

Início da Sessão Pública: Às 10h00min do dia 03/03/2021. 

 



 

 

Tempo Mínimo de Disputa: 10 (dez) minutos, prorrogado automaticamente pelo 

sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 

duração da sessão pública. 

 

Referência de Tempo: Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante 

a sessão pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília/DF e, dessa 

forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 

certame. 

 

As propostas deverão obedecer às especificações e exigências constantes deste 

instrumento convocatório e serão encaminhadas por meio eletrônico, após o 

registro dos interessados em participar do certame e o credenciamento de seus 

representantes. 
 

A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no 

endereço eletrônico www.bllcompras.org.br, no dia e hora mencionados no 

preâmbulo deste Edital e será conduzida pelo pregoeiro FÁBIO BATISTA 

RODRIGUES com o auxílio da equipe de apoio, designados nos autos do processo 

em epígrafe e indicados no sistema pela autoridade competente. 
 

Integram este Edital os anexos de I a X. 
 

Custo estimado no valor máximo de R$ 520.762,67 (Quinhentos e Vinte Mil 

Setecentos e Sessenta e Dois e Sessenta e Sete Centavos), conforme necessidade 

apontada pela Gerência Administrativa do Serv. Saúde, especificações no ANEXO 

I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital e pesquisa de preço em anexo, sendo que 

o pagamento será efetuado através das seguintes Dotações Orçamentárias: 

 

Dotação: 
 
 

07- INST. ASSIST. A SAÚDE SERV. PÚBLICOS 

001 - INST. ASSIST. A SAÚDE SERV. PÚBLICOS 

3.3.90.40 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO PESSOA JURÍDICA 

 



 

 

1 – OBJETO 
 
 

O objeto da presente licitação é a contratação de Solução Integrada de Contas 

Médicas na modalidade Software como Serviço (Software as a Service - SaaS), 

com serviços de implantação, licença de uso e serviços técnicos especializados, 

de acordo com as especificações e detalhamentos consignados nos anexos deste 

edital. 

 

2 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

2.1. O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da 

INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em 

todas as suas fases através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica 

(licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões; 
 

2.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Serv Saúde, denominado 

Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou 

transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica da 

Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br). 
 
 
 

3 – PARTICIPAÇÃO 
 

3.1. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem 

toda a documentação exigida para o respectivo cadastramento junto ao sistema 

eletrônico de licitações adotado (Bolsa de Licitações e Leilões). 
 

3.2 - Será vedada a participação: 
 

3.2.1 - De empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com todos os 

órgãos da Administração Pública, nos termos do artigo 87, IV da Lei 8.666/93; 
 

3.2.2 - De empresas suspensas temporariamente de participar em licitação e 

impedidas de contratar com a Administração Pública do Municipal, nos termos 

do artigo 87, III da Lei 8.666/93; 
 
 

3.2.3 - Empresas impedidas de licitar, contratar ou transacionar com a 

Administração Pública e quaisquer de seus órgãos descentralizados; 
 

3.3. O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas 

associadas à Bolsa de Licitações e Leilões, até no mínimo uma hora antes do 

horário fixado no edital para a abertura das propostas. 

http://www.bllcompras.org.br/


 

 

 

3.4. O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos 

seguintes documentos: 
 

a) Instrumento particular de mandato outorgando à corretora associada, por 

meio de seu operador devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes 

específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela 

Bolsa de Licitações e Leilões (ANEXO V); 
 

b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às 

exigências de habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela 

Bolsa de Licitações e Leilões (ANEXO V) e 

 

c) Especificações do serviço objeto da licitação em conformidade com o Edital, 

constando preço e em caso de itens específicos mediante solicitação do Pregoeiro 

no ícone ARQ, inserção de catálogos do fabricante. “A empresa participante do 

certame não deve ser identificada”. 
 

O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor 

do certame, que pagará a Bolsa de Licitações e Leilões, provedora do sistema 

eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor 

contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da 

informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de 

Licitações e Leilões, anexos V e VI. 

 
 

 

4 – REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
 

4.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, 

que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

 

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

 

b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

 

c) abrir as propostas de preços; 

 

d) analisar a aceitabilidade das propostas; 

 

e) desclassificar propostas indicando os motivos; 



 

 

 

f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do 

lance de menor preço; 

 

g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

 

h) declarar o vencedor; 

 

i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

 

j) elaborar a ata da sessão 
 
 
 

5 – CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES DA BLL 
 

5.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear 

através do instrumento de mandato previsto no item 3.4 “a”, com firma 

reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa 

associada à Bolsa de Licitações e Leilões, atribuindo poderes para formular 

lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: 

www.bll.org.br. 
 

5.2. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de 

participação direta ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações 

e Leilões, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em 

campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às 

exigências de habilitação previstas no Edital. 
 

5.3. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta 

de preço e lances sucessivos de preços, em nome da licitante, somente se dará 

mediante prévia definição de senha privativa. 
 

5.4. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em 

qualquer pregão eletrônico do sistema BLL, salvo quando canceladas por 

solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL – Bolsa de Licitações e 

Leilões; 
 

5.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu 

uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 

cabendo a BLL – Bolsa de Licitações e Leilões a responsabilidade por eventuais 

danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 

http://www.bll.org.br/


 

 

 

5.6. O credenciamento da licitante e de seu representante legal junto ao sistema 

eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção 

de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 

eletrônico; 
 

5.7. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha 

pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente 

cadastramento para participar do pregão, exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, observada data e horário limite estabelecidos. 
 

5.8. Caberá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema 

ou da desconexão do seu representante. 
 

5.9. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser 
esclarecida através dos telefones:  (041) 3097-4600; 3097-4623; 3097-4646; 3148-
9870 - Pinhais-PR, através da bolsa de licitações e leilões ou pelo e-mail: 
contato@bll.org.br. 

 

6 – ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 

 

6.1. A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início a sessão pública 

do pregão, na forma eletrônica, com a divulgação das propostas de preços 

recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas. 
 

6.2. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar 

conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado 

o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo 

horário de registro e valor. 
 

6.3. Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que 

tenha sido anteriormente registrado no sistema. 
 

6.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 

que for recebido e registrado em primeiro lugar. 
 

6.5. As propostas não deverão estar com valores superiores ao máximo fixado 

no Edital REFERENTE AO VALOR DO SERVIÇO e não havendo lances com 

valores iguais ou inferiores, serão desclassificados. 
 

6.6. Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores 

tel:(41)%203097-4600
tel:(41)%203097-4600
mailto:contato@bll.org.br


 

 

digitados errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da 

disputa de lances. 

 

6.7. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, 

em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o 

autor dos lances aos demais participantes. 
 

6.8. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva 

do Pregão, na Forma Eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer 

acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando 

possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados. 
 

6.9. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão 

do Pregão, na Forma Eletrônica será suspensa e terá reinício somente após 

comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, através 

de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão. 
 

6.10. Modo de disputa para esta licitação será o aberto: 

 

6.10.1. No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública 

durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema 

quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração 

da sessão pública. 

 

6.10.2. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o 

6.10.1, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances 

enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances 

intermediários. 

 

6.10.3. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no 6.10.1 e 

no 6.10.2, a sessão pública será encerrada automaticamente. 

 

6.10.4. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos 

termos do disposto no 6.10.2, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de 

apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do 

melhor preço disposto no parágrafo único do art. 7º do Decreto Federal nº 

10.024/2019, mediante justificativa. 
 

6.11. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o 

encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e 



 

 

decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor. 

 

6.12. OS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITAÇÃO DEVERÃO 

POSSUIR AUTENTICAÇÃO DIGITAL, ANEXADOS EXCLUSIVAMENTE 

NO SISTEMA BLL CONCOMITANTEMENTE COM A PROPOSTA DE 

PREÇO PELO LICITANTE ATÉ A DATA E HORÁRIO ESTABELECIDOS 

PARA A ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

6.13. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do 

prazo acima estabelecido, acarretará nas sanções previstas no item 14, deste 

Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou 

o lance subsequente. 
 

6.14. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor 

desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o 

lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do 

participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração 

de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro 

poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor. 
 

6.19. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre 

a proposta de menor preço e valor estimado para a contratação. 
 

6.20. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo 

interposição de recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance 

de menor preço. 
 
 
 
 

7 – PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 
 
 

7.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno 

conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O 

Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 

nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas 

propostas e lances. 
 

7.2. No preenchimento da proposta eletrônica deverão ser informadas no campo 

próprio as ESPECIFICAÇÕES dos produtos ofertados.  
 

O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO 

I  e VII e seus respectivos anexos. 



 

 

 

7.3. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data 

da sessão pública do Pregão. 
 

7.4. É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES 

NO SISTEMA, EM QUALQUER HIPÓTESE, ANTES DO TÉRMINO DA 

FASE COMPETITIVA DO PREGÃO. 
 
 
 

8 – PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO 
 

8.1. A proposta escrita deverá registrar os elementos indispensáveis à 

caracterização do objeto da licitação, ser rubricada em todas as folhas e assinada 

ao final por quem de direito, devendo conter, sob pena de desclassificação, 

obrigatoriamente: 
 

a) relação dos itens da licitação, devidamente preenchida, contendo preços 

unitários e totais para cada um dos serviços ofertados, contendo no final o 

valor total da proposta, com aproximação de no máximo quatro (4) casas 

decimais; 
 

b) preço líquido para pagamento na forma do item “12” deste edital; 
 

c) prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados a partir da 

data da sessão pública do Pregão; e, 
 

d) se tratando de Sistema de Informação de Contas Médicas, cujo licitante 

não é proprietário da licença, patente ou direitos autorais, a indicação de 

marca e modelo dos produtos ofertados ou a procedência, se possível, anexar 

catálogos. A cotação de duas marcas, dois modelos ou duas procedências 

para o mesmo item ou opcional de modelos, marcas ou procedências, gerará 

a desclassificação do item. 
 

8.2. Os preços propostos deverão incluir taxas ou despesas adicionais tais como 

transporte, carga, descarga, empilhamento e embalagem. Qualquer item não 

mencionado será considerado como incluído nos preços propostos. 
 

8.3. Se houver divergências entre o preço unitário e o preço total indicados 

pelo(a) proponente, apenas o preço total será considerado válido e o unitário será 

corrigido de forma a conferir com aquele. 
 

8.4. A proposta deverá conter, obrigatoriamente, preços líquidos, nestes incluídos 

todos os custos necessários à entrega dos produtos licitados na forma 



 

 

estabelecida no contrato de fornecimento, incluindo todos os serviços, tributos 

incidentes, encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, emolumentos, 

fretes, seguros, deslocamento e riscos de entrega, além de outras despesas que 

incidam ou venham a incidir sobre o custo final dos produtos. Os preços 

propostos serão de exclusiva responsabilidade do(a) licitante, não lhe assistindo 

o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, 

omissão ou qualquer outro pretexto. 
 

8.5. A omissão da condição prevista acima implicará na desclassificação da 

proposta. A inclusão de outras condições de pagamento não previstas neste 

Edital não será considerada para qualquer fim. 

 

8.6. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital 

ou da legislação em vigor. 
 
 
 

9 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 

9.1. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, 

observadas as especificações e parâmetros mínimos definidos neste Edital; 
 

9.2. O PREGOEIRO anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de 

menor valor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão 

pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo PREGOEIRO 

acerca da aceitação do lance de menor valor. 

 

9.3. A Sessão então será suspensa para que o licitante, com a proposta de menor valor, 

apresente ao PREGOEIRO e Equipe de Apoio o Sistema de Contas Médicas, 

demonstrando que este atende aos requisitos do Edital. 

9.3.1. A aceitação da proposta será condicionada à aprovação do Sistema de Contas 

Médicas pelo SERV SAUDE; 

9.3.2. A Apresentação será realizada em até dois dias uteis após a suspensão da sessão de 

pregão eletrônico, para análise da proposta. A data e horário da apresentação serão 

marcados durante a sessão de licitação. 

9.3.3. A apresentação ocorrerá através do aplicativo de videoconferência Microsoft 

Teams, que possui versão gratuita. A apresentação será gravada. 

9.3.4. A participação de outros licitantes durante a apresentação na condição de ouvinte. 

A solicitação de participação deverá ocorrer durante a sessão de licitação e com o 

fornecimento endereço de e-mail para envio de convite. Não será permitido aos licitantes 

ouvintes participação com questionamentos por áudio ou via chat durante a apresentação. 

O licitante ouvinte que desrespeitar o silêncio durante a apresentação poderá ser 

desclassificado do certame. 

9.3.5 Durante a apresentação, a SERV SAUDE poderá solicitar informações pertinentes 



 

 

às especificações exigidas no Termo de Referência a respeito do SI. 

 

9.3. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o PREGOEIRO 

examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, 

verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, 

repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 

lance que atenda ao Edital. 
 

9.4. As licitantes que deixarem de dar seus lances, terão suas propostas 

analisadas pelo PREGOEIRO, para verificar se estão em conformidade com os 

preços e custos estimados para a contratação. 
 

9.5. Encerrada a sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão 

registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes. 
 

9.6. Em atendimento ao disposto no Capítulo V da Lei Complementar nº. 

123/2006 serão observados os seguintes procedimentos: 

 

9.7. Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance não tiver sido 

ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e o sistema eletrônico 

identificar que houve proposta apresentada por microempresa ou empresa de 

pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta de menor 

lance, será procedido o seguinte: 
 

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, será 

convocada pelo sistema eletrônico, via “Chat” de comunicação do pregão 

eletrônico para, no prazo de 5 (cinco) minutos após a convocação, apresentar 

nova proposta inferior aquela considerada vencedora do certame, situação 

em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicada em seu favor 

o objeto do pregão; 
 

b) no caso de empate de propostas apresentadas por microempresas ou 

empresas de pequeno porte que se enquadrem no limite estabelecido no 

subitem 9.7, o sistema realizará um sorteio eletrônico entre elas para que se 

identifique aquela que primeiro será convocada para apresentar melhor 

oferta, na forma do disposto na alínea “a”. 

 

c) não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais 

bem classificada, na forma da alínea “a” anterior, serão convocadas as 

remanescentes, quando houver, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito; 
 



 

 

9.8. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 9.7, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 

certame, desde que atenda aos requisitos de habilitação. 

 

10 – HABILITAÇÃO 

 

10.1. OS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITAÇÃO DEVERÃO 

POSSUIR AUTENTICAÇÃO DIGITAL, ANEXADOS EXCLUSIVAMENTE NO 

SISTEMA BLL CONCOMITANTEMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO PELO 

LICITANTE ATÉ A DATA E HORÁRIO ESTABELECIDOS PARA A ABERTURA 

DA SESSÃO PÚBLICA. 

10.2. A documentação relativa à habilitação jurídica consiste em: 

10.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

10.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores; 

10.2.3. Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício; 

10.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

10.2.5. Cópia do documento de Identidade e CPF dos Representantes Legais da 

empresa; 

10.3. Outra comprovação: 

10.3.1. Alvará de localização e funcionamento do respectivo domicílio tributário. 

10.4. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consiste em: 

10.4.1. Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, entregue no original, se houver determinação nesse sentido, em data não 

superior a 60 (sessenta) dias da data da sessão do pregão, se outro prazo não constar 

do documento.  

10.5. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista consiste em: 

10.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

10.5.2. Certidão Negativa de débitos expedida conjuntamente pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 



 

 

(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às 

Contribuições Sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único do art. 11 

da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, às contribuições instituídas a título de 

substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros; 

10.5.3. Certidão Negativa de Débitos Fiscal com a Fazenda Estadual, emitida pela 

Agência Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda do respectivo domicílio 

tributário; 

10.5.4. Certidão Negativa de Débitos referentes aos tributos municipais, expedida pela 

Secretaria Municipal da Fazenda ou Finanças do respectivo domicílio tributário; 

10.5.5. Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de 

Tempo de Serviço (CRF/FGTS), emitida pela Caixa Econômica Federal; 

10.5.6. Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT), perante a Justiça do 

Trabalho, instituída pela Lei nº 12.440/2011, de 07 de julho de 2011, e a Resolução 

Administrativa do TST nº 1.470 de 24 de agosto de 2011. (obtida através do site: 

www.tst.jus.br). 

10.6. Qualificação Técnica 

10.6.1. Apresentar Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, em nome e a favor da empresa licitante, comprovando ter 

o licitante a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível, em 

características com o objeto desta licitação. O atestado poderá ser apresentado em 

nome e CNPJ da matriz ou da filial da licitante. 

10.7. Declarações: 

10.7.1. Declaração que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos 

de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; e menores de 16 anos, em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do 

inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei 8.666/93; 

10.7.2. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na 

forma do Art. 32, § 2o, da Lei 8.666/93; No caso de microempresa e empresa de 

pequeno porte que, nos termos da LC 123/2006, possuir alguma restrição na 

documentação referente à regularidade fiscal e trabalhista, esta deverá ser 

mencionada, como ressalva, a supracitada declaração;  

10.7.3. Declaração da própria Empresa de que não existe em seu quadro de 

empregados, servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou 

tomada de decisão; 

http://www.tst.jus.br/


 

 

10.7.4. Declaração da licitante, sob as penas do Art. 299 do código Penal, de que terá a 

disponibilidade, caso venha a vencer o certame, dos objetos licitados para realizar a 

execução nos prazos e/ou condições previstas;  

10.8. Da realização de consulta em nome da sociedade empresária, licitante e 

também de eventual matriz ou filial e de seu sócio majoritário junto ao: 

10.8.1. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ; 

10.8.2. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS. 

10.9. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o 

julgamento da proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato digital, 

via sistema, em até 02 (dois) dias úteis, após solicitação do pregoeiro no endereço 

eletrônico: (e-mail faturamento@servsaudemt.com.br). 

10.10. A verificação pelo órgão ou entidade promotora do certame nos sítios 

eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal 

de prova, para fins de habilitação. 

10.11. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 

deverão estar em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e com 

o endereço respectivo:  

10.11.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 

da matriz; 

10.11.2. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 

filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz;  

10.11.3. Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser 

apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da (s) filial (ais) da licitante; 

10.12. Ao Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, 

sempre que tiver dúvida e julgar necessário; 

10.13. Os documentos apresentados no envelope de habilitação sem disposição 

expressa do órgão expedidor quanto à validade, terão como prazo de vencimento a 

data não superior a 60 (sessenta) dias da data da sessão do pregão, contados a partir 

de sua data de emissão; 

10.14. Poderá o Pregoeiro declarar qualquer fato formal, desde que não implique 

desobediência à legislação e for evidente a vantagem para a Administração, devendo 

também, se necessário, promover diligência para dirimir a dúvida, cabendo, inclusive, 

estabelecer um prazo máximo de 02 (dois) dias úteis para a solução; 



 

 

10.15. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente 

aceita pelo Pregoeiro.  

10.16. Constatando, por meio de diligência, o não atendimento ao estabelecido, o 

Pregoeiro considerará a proponente inabilitada e prosseguirá a sessão. 

10.17. Os atos e os documentos para habilitação, constantes dos arquivos e registros 

digitais, serão válidos para todos os efeitos legais, inclusive para comprovação e 

prestação de contas. (Conf. Decreto 10.024 /2019, Art. 8º, § 1º). 

 

 

 

11 – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 
 

11.1. Não serão conhecidos às impugnações e os recursos apresentados fora do 

prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não 

identificado no processo para responder pelo proponente. 
 

11.2. Com antecedência superior a cinco dias úteis da data fixada para o 

recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá impugnar ou solicitar 

esclarecimentos em relação a este ato convocatório, para os licitantes o prazo 

poderá ser superior a dois dias úteis. 
 

11.3. O pregoeiro emitirá sua decisão no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

procedendo aos encaminhamentos necessários. 
 

11.4. Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do 

Pregoeiro poderá fazê-lo, através do seu representante, manifestando sua 

intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntarem 

memoriais no prazo de 03 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, 

intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 

correr do término do prazo do recorrente. 
 

11.5. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do 

direito de recurso. 
 

11.6. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente 

protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo 

proponente. 
 

11.7. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 
 



 

 

11.8  As Impugnações, Esclarecimentos e Os recursos deverão ser enviados em 

duas vias. Uma via original deverá ser encaminhada Instituto de assistência à 

saúde dos servidores públicos municipais de Rondonópolis, situado na 

avenida João Ponce de arruda, 1510 – centro – cep 78.700-260 - Rondonópolis 
 

– MT, setor de licitações. Esta via deverá estar em papel timbrado com o nome 

da empresa, as razões do recurso e assinatura do representante legal para que 

possa ser anexada no processo junto com este documento original, deverá ser 

enviado também uma cópia por e-mail ( e-mail do pregoeiro indicado na pg 01 

do edital ) para que seja possível a publicação on-line das razões do recurso 

interposto e a decisão cabida à este. 
 
 

 

 

12 – DOS PAGAMENTOS 
 

12.1. O pagamento será efetuado diretamente na conta bancária informada pela 

contratada, em até 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento do produto 

e respectiva nota fiscal/fatura, desde que tenham sido observadas todas as 

disposições constantes no Termo de Referência, contido no Anexo I deste edital. 
 

12.2. Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais 

apresentados contenham incorreções. 
 
 
 

13 - DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO. 
 

13.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração 

de termo de contrato, cuja minuta integra este Edital. 
 

13.2 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de 

débito do adjudicatário perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem com os 

prazos de validade vencidos, esta Administração verificará a situação por meio 

eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade 

e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo 

impossibilidade devidamente justificada; 
 

13.3 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o 

adjudicatário será notificado para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a 

situação de regularidade, mediante a apresentação das certidões respectivas com 

prazos de validade em vigência, sob pena da contratação não se realizar; 



 

 

 

13.4 - O adjudicatário deverá assinar o instrumento de contrato, no prazo de dois 

dias corridos contados da data da convocação, podendo ser prorrogado uma única 

vez por igual período a critério da Administração, sob pena de decair do direito à 

contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital; 
 

13.5 - Quando o adjudicatário convocado dentro do prazo de validade de sua 

proposta, não apresentar a situação regular de que trata o subitem 14.2, ou se 

recusar a celebrar a contratação, será convocado outro licitante na ordem de 

classificação das ofertas, e assim sucessivamente, com vistas à celebração da 

contratação. 

 

13.6 - A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do 

contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as 

condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação, apresentando 

documentação revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a 

validade. 

 

13.7 - A Administração poderá obrigar o Contratado a corrigir ou substituir, à suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato, se verificar incorreções 

relacionados à quantidade e qualidade dos produtos contratados. 

 

13.8 - O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei 

Federal nº 8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das 

sanções previstas naquela lei e neste ato convocatório. 
 

13.9 - O prazo do presente contrato será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura 

do contrato prorrogáveis na forma do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

13.10 - A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 

25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, a critério exclusivo, de 

acordo com o disposto no art. 65, Ie § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
 
 

14 – DAS SANÇÕES 
 

14.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não 

celebrar o contrato ou instrumento equivalente, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para este certame, ensejar o retardamento da 

execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 

do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 

sujeito à sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02. 



 

 

 

14.2. O não cumprimento das obrigações assumidas no presente instrumento 

(Contrato) ou a ocorrência da hipótese prevista no artigo 78, da Lei Federal n.º 

8.666, de 21 de junho de 1993, e no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 autorizam, 

desde já, o CONTRATANTE a rescindir, unilateralmente, este contrato, 

independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto 

nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência. 
 
 
 

15 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

15.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo 

O SERV SAÚDE revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, 

derivada de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de 

ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado 

no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. O SERV SAÚDE 

poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das 

propostas ou para sua abertura. 
 

15.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 

prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A 

falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações 

nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver 

apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido 

de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 

15.3. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase 

da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo. 
 

15.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos 

adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de 

desclassificação/inabilitação. 
 

15.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua 

qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 
 

15.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não 

comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 

contratação. 



 

 

 

15.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas 

aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o 

recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município. 
 

15.8. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro. 
 

15.9. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos 

os termos deste Edital. 
 

15.10. Não cabe à Bolsa de Licitações e Leilões qualquer responsabilidade pelas 

obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à 

forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à 

quitação financeira da negociação realizada. 
 

15.11. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais 

resultantes deste Edital será o da Comarca de Rondonópolis - MT, Estado de 

Mato - Grosso, considerado aquele a que está vinculado o Pregoeiro. 
 

15.12. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário 

das 08:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no SERV 

SAÚDE, para melhores esclarecimentos. 
 

15.13. A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa 

vencedora fará parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente. 
 

15.14. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário 

anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em 

contrário. 
 

15.15. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos 

da legislação pertinente. 
 

15.16. As condições estabelecidas no edital e seus anexos vinculam as partes, e 

nos casos em que se encontram presentes os requisitos do Artigo 55 da Lei 

8.666/93, há substituição do instrumento do contrato, na forma do artigo 62 da 

mesma Lei já mencionada. 
 

15.17. Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores 

obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os 

eventuais acréscimos ou supressões, em conformidade com o Artigo 65, seus 

parágrafos e incisos da Lei nº 8.666/93 com as alterações da Lei nº 8.883/94. 



 

 

 

15.18. Todos os horários constantes deste Edital têm como referência o horário 

de Brasília/DF. 
 

Rondonópolis – MT, 17 de fevereiro de 2021. 
 
 

 

JACILENE SANTOS SILVA 

DIRETORA EXECUTIVA DO SERV SAÚDE 
 
 
 

FILIPE  SANTOS CIRIACO 

PREGOEIRO DO SERV SAÚDE 



 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. Objeto 

Contatação Empresa Especializada para fornecimento de Sistema de Informação de Contas Médicas para apoio a 

Autogestão do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis – SERV 

SAÚDE, como Serviço (Software as a Service - SaaS), com serviços de implantação, manutenção e serviços 

técnicos especializados. 

 

2. Justificativa 

2.1. O SERV SAÚDE  é uma autarquia municipal, regida pela Lei 4.616/2005 e suas alterações, com objetivo 

de prover a realização das operações de assistência à saúde aos servidores ativos, inativos, pensionistas 

e seus respectivos dependentes, da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, suas autarquias, fundações, 

empresas públicas e de economia mistas,  e da Câmara Municipal de Rondonópolis. 

2.2. Atualmente, o número de beneficiários do Serv Saúde é de aproximadamente 10.000 (dez mil) vidas. 

2.3. A média mensal de procedimentos realizados é detalhada no quadro abaixo: 

Procedimentos Quantidade média mensal 

Exames 10.492 

Consultas eletivas 2.079 

Atendimento ambulatorial 607 

Internações hospitalares 63 

2.4. O Serv Saúde busca a melhoria de seus processos de gestão, alinhando-se às inovações tecnológicas e a 

implantando métodos e ferramentas que possibilitem maior transparência de suas atividades. 

2.5. Os objetivos principais dessa contratação são:  

2.5.1. Melhoria do atendimento e satisfação dos Beneficiários; 

2.5.2. Melhoria da relação com a rede Credenciada; 

2.5.3. Modernização dos processos de Gestão e Transparência; 

2.5.4. Adequação às tendências do mercado de Assistência à Saúde Suplementar; 

2.5.5. Aumento da capacidade Operacional do Serv Saúde; 

2.6. Esta contratação se caracteriza pela de prestação de serviço contínuo. A descontinuidade da prestação 

do objeto pode ocasionar danos irreparáveis aos objetivos do SERV SAÚDE. 

 

3. Descrição Objeto 

3.1. O Sistema de Informação (SI) deverá seguir, além do descrito no Edital e anexos, aos padrões e 

exigências estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Complementar – ANS e demais exigências 

legais relativas ao modelo de Autogestão do SERV SAÚDE. 

3.1.1.  Padrões, exigências da ANS e outras legislações não aplicáveis ao SERV SAÚDE serão 

enumeradas nas reuniões de planejamento da Implantação e, a pedido do SERV SAÚDE, poderão 

ser modificadas. 

3.2. A CONTRATADA deve fornecer o Sistema de Informação de Contas Médicas (SI), na modalidade 

Software como Serviço (Software as a Service - SaaS) com serviços de implantação, manutenção e 

serviços técnicos especializados necessários, conforme tabela abaixo: 

Item Descrição Métrica Quantidade Estimada 

1 Serviço de Implantação Serviço 5 RELEASES 

2 Licença de uso e infraestrutura  Por beneficiário (vida) 10.000 

3 Serviço Técnico Especializado Hora (Sob Demanda)/ano 400 

 

3.2.1. A CONTRATADA deve fornecer o SI que deverá atender nativamente ou por customização, todos 

os requisitos definidos nos anexos B da Minuta de Contrato – Especificação dos Requisitos 

Funcionais e anexo C da Minuta de Contrato – Especificação dos Requisitos Não Funcionais. 

3.2.2. Não será admitida a oferta de SI tradicionais em hosting tradicional de Datacenter ou em hosting 

IaaS (Infrastructure as a Services) de nuvem com modelo de locação de licenças. 

3.2.3. O SI deverá atender aos Padrões, Schemas e nomenclatura preconizados pela ANS em suas versões 

mais atuais: TISS, TUSS, AMB, CBHPM, SIP, SIB, OGU, DIOP, etc. 

 

3.3. Do SI na modalidade Software como Serviço (“Software as a Service – SaaS”). 



 

 

3.3.1. O SI deve ser disponibilizado em plataforma de nuvem (cloud), na modalidade plataforma 

Software como Serviço (“Software as a Service - SaaS”). 

3.3.2. A CONTRATADA deve fornecer, no mínimo, os ambientes de produção e homologação. 

3.3.3. A CONTRATADA será responsável pela definição, dimensionamento e parametrização dos 

ambientes na plataforma Software como Serviço, necessários e com recursos suficientes para 

suportar o SI com a estrutura de dados, usuários, beneficiários e rede credenciada do SERV 

SAÚDE. 

3.3.4. A CONTRATADA será responsável por manter durante a vigência do contrato os ambientes em 

funcionamento, e fazer qualquer ajuste de dimensionamento em recursos de processamento e 

armazenamento que forem necessários para a boa performance do SI. 

3.3.5. A plataforma de nuvem (cloud) deve possuir redundância na infraestrutura de processamento, 

armazenamento e rede, com política de “Disaster Recovery”, balanceamento, conectividade e 

backup/ restore durante toda a vigência do contrato com disponibilidade de no mínimo 99,5% 

(noventa e nove vírgula cinco por cento). 

3.3.6. O serviço do SI na modalidade SaaS deverá estar acessível 24 horas em todos os dias da vigência 

do contrato. 

3.3.7. A cada período de 1 (um) mês, O SI deverá ter um mínimo de 99,5% (noventa e nove vírgula cinco 

por cento) de disponibilidade. 

3.3.8. O tempo de parada utilizado para manutenções planejadas não será computado para aferição de 

disponibilidade, desde que não ultrapasse 2% do tempo em um mês e que haja anuência do SERV 

SAÚDE para realização da parada do sistema. As paradas para manutenção programada deverão 

ocorrer, preferencialmente, em finais de semana e feriados. 

3.3.9. A CONTRATADA deve garantir que os dados e backups do SI estejam hospedados em território 

brasileiro. 

3.3.10. A CONTRATADA comprometer-se-á a preservar os dados do SERV SAÚDE contra acessos 

indevidos e abster-se-á de replicar ou realizar cópias de segurança (backups) destes dados fora do 

território brasileiro, devendo informar imediatamente e formalmente o SERV SAÚDE qualquer 

tentativa, inclusive por meios judiciais, de acesso por parte de outra nação a estes dados. 

3.3.11. Os dados, metadados, informações e conhecimento, tratados pela plataforma de nuvem (cloud) 

não poderão ser fornecidos a terceiros e/ou usados por este provedor para fins diversos do previsto 

no objeto deste contrato, sob nenhuma hipótese, sem autorização formal do SERV SAÚDE. 

3.3.12. O SERV SAÚDE e CONTRATADA deverão observar as orientações da 

NC14/IN01/DSIC/SCS/GSIPR, homologada por meio da Portaria nº 9, de 15 de março de 2018. 

3.3.13. A CONTRATADA deverá adotar todas as medidas necessárias para assegurar a disponibilidade, 

integridade, confidencialidade e autenticidade das informações a serem tratadas na plataforma de 

nuvem (cloud). 

3.3.14. O SI ofertado pela CONTRATADA deverá dispor de plano de comunicação de incidentes, 

devendo a CONTRATADA informar imediatamente o SERV SAÚDE todos os incidentes de 

segurança da informação ou existência de vulnerabilidades do objeto da contratação, assim 

considerados os eventos não previstos ou não desejados, bem como qualquer violação das regras 

de sigilo estabelecidas que tenham ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente de dolo, 

que acarretem dano à confidencialidade, disponibilidade, integridade ou autenticidade dos dados 

do SERV SAÚDE. 

3.3.15. O SI deverá dispor de medidas para garantir a proteção dos dados, antecipando ameaças à 

privacidade, à segurança e à integridade, prevenindo acesso não autorizado às informações. 

3.3.16. O SI deve garantir o isolamento dos dados, de forma que os dados deverão estar acessíveis 

apenas por usuários do SERV SAÚDE ou, quando especificado, por meio dos portais e APP 

próprios a execução do Objeto. 

3.3.17. É vedada à CONTRATADA, ou ao provedor, acesso aos dados hospedados na plataforma de 

nuvem (cloud), sem prévia e formal autorização por parte do SERV SAÚDE. 

3.3.18. O SI deverá prover mecanismo de acesso protegido aos dados, por meio de chave de criptografia, 

garantindo que apenas aplicações e usuários autorizados tenham acesso. 

3.3.19. O SI deverá permitir a criptografia automática de dados e objetos armazenados usando AES 

(Advanced Encryption Standard) de, no mínimo, 256 bits ou outro algoritmo com força de chave 

equivalente ou superior, neste último caso desde que aprovado pelo SERV SAÚDE. 

3.3.20. O SI deverá possibilitar comunicação criptografada e protegida para transferência de dados. 

3.3.21. O SI deve dispor de mecanismo de garantia de identidade realizada previamente à execução das 

requisições dos usuários. 



 

 

3.3.22. O SI deve permitir criar e gerenciar perfis de uso e credenciais de segurança para o SERV 

SAÚDE e para seus usuários. 

3.3.23. O SI deve permitir que somente os usuários autorizados pelo SERV SAÚDE tenham acesso aos 

recursos em conformidade aos respectivos perfis de uso. 

3.3.24. O SI deve permitir autenticação de usuário para controlar o acesso aos dados, como mecanismos 

de controle de acesso, como políticas de permissões e Listas de Controle de Acesso (ACLs) para 

conceder seletivamente permissões para usuários e grupos de usuários. 

3.3.25. O SI deve ter capacidade de diferenciar o controle de acesso dos usuários através de perfil, regras 

de negócio e alçadas. 

3.3.26. O SI deve permitir delegar permissões (papéis e perfis de acesso) por tempo configurável. 

3.3.27. O SI deve permitir a habilitação e a desabilitação automática de recursos e funcionalidades da 

aplicação (no mínimo, opções de menu, abas, campos, botões, ações como aprovação, exclusão e 

correlatos) de acordo com as permissões de acesso dos usuários. 

3.3.28. O SI deve permitir que um usuário possua mais de um perfil de acesso controlados pelo 

aplicativo (ex.: limitar o universo de dados consultados). O acúmulo de perfis deverá poder ser 

parametrizado, de forma que apenas algumas combinações sejam possíveis, definidas a critério do 

SERV SAÚDE. 

3.3.29. O SI deve permitir realizar de forma segura o upload/download de dados, utilizando os 

protocolos SSL e HTTPS. 

3.3.30. O SI deve permitir ou negar uma requisição baseado no endereço IP de origem do requisitante. 

3.3.31. O SI deve permitir que o SERV SAÚDE restrinja o acesso a determinados recursos com base 

em aspectos da requisição. 

3.3.32. O SI deve utilizar protocolos seguros para autenticar as requisições, por exemplo, HMAC (Hash 

Message Authentication Code) – SHA1, conforme RFC 2104, utilizando codificação Base64. 

3.3.33. O SI deve permitir criar Listas de Controle de Acesso (ACLs) para conceder permissões 

específicas (ou seja, READ, WRITE, FULL_CONTROL) a usuários específicos para um recurso 

ou para um objeto; 

3.3.34. O SI deve dispor de mecanismo para gestão integrada de chaves de segurança que permita tratar, 

gerenciar e proteger chaves usando várias camadas de segurança. 

3.3.35. O SI deve permitir criptografar e descriptografar dados e objetos sem perda de performance 

substantiva. 

3.3.36. A plataforma de nuvem (cloud) deve possuir certificação em conformidade com a norma SOC 

ou em conformidade com alguma outra norma equivalente. 

3.3.36.1. Possuir, no mínimo, as certificações: 

3.3.36.1.1. ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013 ou na sua versão original em inglês: ISO/IEC 

27001:2013; 

3.3.36.2. Possuir comprovação válida que o Provedor de serviços em nuvem está em compliance 

com o Cybersecurity Framework (CSF – Estrutura de segurança cibernética) definido pelo 

National Institute of Standards and Technology - NIST ou equivalente. 

3.3.37. O SI deve ter capacidade de executar backup simultaneamente à sua execução. 

3.3.38. O SI deve possuir mecanismo de Backup e Restore de todos os dados e metadados contidos na 

Solução. 

3.3.39. O SI deve possuir mecanismos que permitam o Backup e o Restore do tipo incremental para 

todos os dados e metadados contidos na Solução. 

3.3.40. A CONTRATADA será responsável por manter durante a vigência do contrato toda a gestão 

dos backups do SI. 

3.3.41. A plataforma de nuvem (cloud) onde está hospedada o SI deverá implementar mecanismo de 

sincronização de relógio, de maneira a garantir que o horário dos registros esteja atualizado 

conforme a hora oficial de Mato Grosso (GMT-4). 

3.3.42. A plataforma de nuvem (cloud) deve contemplar acesso a painel de gerência que permita a 

elaboração de relatório gerencial mensal, a qualquer momento, por parte do SERV SAÚDE, que 

indique claramente o nível de disponibilidade dos serviços. 

 

3.3.43. Transição Contratual 

3.3.43.1. A CONTRATADA deverá dispor de meios que proporcionem portabilidade e tornem 

possível a 

migração dos dados para outros provedores de serviços em nuvem ou para outro ambiente definido pelo 

SERV SAÚDE. 



 

 

3.3.43.2. A CONTRATADA deve basear seus serviços em tecnologias abertas e padronizadas 

para a internet, tais como HTTP, XML, JSON, etc. Sempre que possível, a CONTRATADA 

deve utilizar serviços, protocolos e ferramentas de código aberto (open source). 

3.3.43.3. A CONTRATADA deverá apoiar o SERV SAÚDE durante todo o processo de 

migração, dos dados e de quaisquer outros ativos para o novo ambiente, fornecendo as 

imagens dos servidores virtuais no formato adequado. 

3.3.43.4. A CONTRATADA terá até 30 (trinta) dias corridos antes do encerramento do contrato 

para entregar ao SERV SAÚDE todas as configurações exportadas em arquivos de padrão 

aberto como XML ou outro formato previamente acordado, todos os dados e informações 

do SERV SAÚDE que estejam armazenados no ambiente provido pela CONTRATADA. 

3.3.43.5. A CONTRATADA deverá garantir que todas as imagens de servidores virtuais, dados 

e informações do SERV SAÚDE hospedados no ambiente provido pela CONTRATADA 

serão destruídos, sem possibilidade de recuperação, em até 30 (trinta) dias corridos, após 

expressa solicitação do SERV SAÚDE. 

3.3.43.6. A propriedade dos dados e informações gerados pelo SERV SAÚDE no ambiente 

provido pela CONTRATADA, a qualquer momento, durante a vigência, término ou 

expiração do contrato, será exclusivamente do SERV SAÚDE. 

3.3.43.7. Durante o período de vigência do contrato, a CONTRATADA deverá garantir que toda 

a documentação requerida pelo SERV SAÚDE para facilitar a migração para outro provedor 

ou ambiente (incluindo documentação de configuração) será mantida atualizada e será 

entregue ao SERV SAÚDE durante o processo de migração para outro provedor ou 

ambiente. 

3.3.43.8. Toda informação confidencial gerada e/ou manipulada em razão desta contratação, seja 

ela armazenada em meio físico, magnético ou eletrônico, deverá ser devolvida, mediante 

formalização entre as partes, ao término ou rompimento do contrato, ou por solicitação do 

SERV SAÚDE. 

 

3.4. Da Licença de uso e infraestrutura 

 

3.4.1. A contratação da Licença de uso e infraestrutura se dará por meio da contagem de Vidas 

(Beneficiários) cadastrados no SI, será sob demanda, por meio de inclusão do Beneficiário pelo 

SERV SAÚDE no SI. 

3.4.2. As inclusões de Vidas no SI serão realizadas de acordo com a real necessidade do SERV SAÚDE. 

3.4.3. A CONTRATADA terá o prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data da confirmação 

da inclusão do beneficiário pelo SERV SAÚDE, para ativar o Beneficiário. 

3.4.4. A ativação do Beneficiário deve ser acompanhada de e-mail de confirmação enviado ao SERV 

SAÚDE e ao próprio beneficiário ou ao seu titular. 

3.4.5. A contratação dos Beneficiários será sob demanda, não havendo obrigatoriedade de realização do 

total ou de parte da quantidade estimada. 

3.4.6. O SERV SAÚDE poderá durante a vigência do contrato realizar a revisão do número de 

Beneficiários cadastrados no SI, devendo avisar a CONTRATADA com no mínimo 05 (cinco) 

dias corridos de antecedência a retirada destes. 

3.4.7. Deverá ser elaborado um Acordo de Nível de Serviço (ANS ou SLA) para verificação da 

disponibilidade e controle do nível de atendimento do SI às exigências do Edital e anexos. 

 

3.5. Dos Serviços de Implantação do SI 

 

3.5.1. A CONTRATADA será responsável por todos os serviços necessários para a implantação do SI, 

compreendendo o redesenho de processos, configuração, parametrização, customização, execução 

de testes, migração de dados, integrações entre a SI e outros sistemas, repasse de conhecimento 

para os usuários, preparação de ambientes na plataforma de nuvem (cloud) para entrada em 

produção do sistema, suporte pós-conversão e demais atividades previstas no plano de 

implantação. 

3.5.2. Os serviços de implantação compreendem as atividades necessárias a completa implantação das 

RELEASES em ambiente de produção do SI. 

3.5.3. Os Serviços de implantação sob responsabilidade da CONTRATADA deverão abranger todos os 

processos, requisitos funcionais e não-funcionais conforme anexo B da Minuta de Contrato – 

Especificação dos Requisitos Funcionais e Anexo C da Minuta de Contrato – Especificação dos 

Requisitos Não Funcionais. 



 

 

3.5.3.1. As customizações não poderão exceder 50% (cinquenta por cento) do total de requisitos 

funcionais definidos pelo SERV SAÚDE. 

3.5.3.2. Entende-se por customização os desenvolvimentos a serem realizados especificamente para 

atendimento às necessidades do SERV SAÚDE. 

3.5.4. Para cada Serviços de Implantação de RELEASES do SI será emitida uma Ordem de Serviço (OS). 

3.5.5. As ordens de serviços (OS) serão criadas sob demanda, por RELEASE e seguirão cronograma 

previamente acordado com a CONTRATADA. 

3.5.6. Ao final do atendimento de cada Ordem de Serviço (OS), a CONTRATADA deverá apresentar o 

Relatório de Conclusão dos serviços prestados, contendo de forma detalhada todas as atividades 

executadas. 

3.5.7. Para a obtenção do documento de Recebimento Definitivo, conforme item “Da abertura de Ordem 

de Serviço(OS)”, os serviços entregues pela CONTRATADA (relacionados à finalização de cada 

RELEASE), deverão estar, obrigatoriamente, em suas versões finais, não devendo ser entregues, 

para este fim, em suas versões preliminares, rascunhos ou similares. 

3.5.8. São responsabilidades da CONTRATADA durante a execução dos Serviços de Implantação: 

3.5.8.1. Realizar o planejamento do Projeto de Implantação da SI baseado nas práticas recomendadas 

pelo PMBOK (Project Management Body of Knowledge) do PMI (Project Management 

Institute). 

3.5.8.2. Executar o Plano de Gerenciamento do Projeto de Implantação do SI. 

3.5.8.3. Realizar o controle integrado de mudanças referentes aos Planos de Gerenciamento do 

Projeto. 

3.5.8.4. Apresentar relatórios periódicos de acompanhamento do Projeto de Implantação do SI 

indicando seu progresso, eventuais riscos, eventuais pendências e definição dos próximos 

passos. 

3.5.8.4.1. A CONTRATADA deve comunicar formalmente ocorrência(s) que possam interferir 

no cumprimento da RELEASE. 

3.5.9. Ainda serão responsabilidades da CONTRATADA durante a execução dos Serviços de 

Implantação: 

3.5.9.1. Devido à complexidade do projeto, a CONTRATADA deve entregar cronograma macro e 

micro das RELEASES e suas atividades. 

3.5.9.2. Elaborar a documentação de todos os produtos do Projeto e efetuar o registro em ata das 

decisões tomadas. 

3.5.9.3. Monitorar e controlar o progresso real do projeto em comparação com o progresso 

inicialmente planejado e apresentado nos planos de gestão de recursos, prazos, escopo, 

qualidade e comunicações. 

3.5.9.4. Monitorar e controlar o desempenho do projeto com relação aos indicadores de qualidade 

definidos nos planos de gerenciamento. 

3.5.9.5. Planejar e gerenciar os recursos próprios necessários ao cumprimento do cronograma. 

3.5.9.6. Gerenciar problemas e questões em aberto que impactam o Projeto. 

 

3.5.10. Plano de Implantação de RELEASES 

3.5.10.1. A implantação do SI deverá seguir o plano individual de RELEASES estabelecido pelo 

SERV SAÚDE, conforme tabela abaixo: 

RELEASES Descrição PRAZOS ESTIMADOS 

RELEASE 1 Parametrizações e Migrações 30 dias 

RELEASE 2 Customizações e Integrações 60 dias 

RELEASE 3 Testes  60 dias 

RELEASE 4 Entrada em Produção (go-live) 30 dias 

RELEASE 5 Operação assistida 180 dias 

 

3.5.10.1.1. Os prazos estimados de execução para a implantação das RELEASES serão 

confirmados na etapa de planejamento. 

3.5.10.1.2. O prazo total para entrada em produção do SI é de 180 dias. Consideramos a 

soma dos prazos da RELEASES 1 a 5. 

 

3.5.11. Plano das Etapas para Implantação das RELEASES 

3.5.11.1. A implantação da RELEASES deve observar a visão das etapas necessárias para o 

planejamento descritas na tabela abaixo: 



 

 

ETAPA 01 PLANEJAMENTO - Planejamento do projeto 

 E1 Plano de Gerenciamento do Projeto 

E2 Estrutura Analítica do Projeto (EAP) 

E3 Cronograma detalhado das Frentes do Projeto 

E4 Estratégia de implantação e entrega 

E5 Reunião de Inicialização do Projeto de Implantação do SI 

E6 Plano de Gestão de Mudança 

E7 Plano de Repasse de Conhecimento 

ETAPA 02 DESENHO - Levantamento dos processos e requisitos, repasse de conhecimento 

para a equipe de desenvolvimento e usuários-chave, planejamento das 

parametrizações, customizações, integrações e migrações 

 E1 Plano de Teste 

E2 Diagramas de Processos 

E3 Documentação de Requisitos 

E4 Mapa de Customizações 

E5 Plano de Integrações 

E6 Plano de Migrações 

E7 Solução SI instalada no ambiente de homologação 

E8 Repasse de conhecimento para equipe de desenvolvimento 

E9 Repasse de conhecimento aos usuários-chave 

E10 Plano de repasse de conhecimento para os usuários finais do SI  

E11 Plano de parametrizações 

E12 Execução do Plano de Gestão de Mudança 

E13 Plano de Homologação 

ETAPA 03 CONSTRUÇÃO - Implantação do SI em ambiente de homologação, abrangendo 

parametrizações, customizações, migrações, repasse de conhecimento e gestão da 

mudança 

 E1 Implementação das Parametrizações 

E2 Especificação das integrações 

E3 Especificação das customizações 

E4 Plano de Continuidade do Negócio 

E5 Implementação das customizações 

E6 Implementação das integrações 

E7 Manual do SI para o SERV SAÚDE 

E8 Execução de testes integrados 

E9 Implementação das migrações 

ETAPA 04 HOMOLOGAÇÃO - Implantação do SI em ambiente de homologação e produção, 

abrangendo parametrizações, customizações, migrações, repasse de conhecimento e 

gestão da mudança. 

 E1 Solução SI instalada no ambiente de homologação 

E2 Repasse de conhecimento aos usuários finais 

E3 Migração de Dados para ambiente de homologação 

E4 Homologação do SI 

E5 Execução do Plano de Gestão de Mudança 

E6 Encerramento do Plano de Gestão de Mudança 

E7 Estimativa de Usuários 

E8 Implantação definitiva dos módulos do SI em ambiente de produção 

E9 Conversão para produção realizada (go-live) 

ETAPA 05 OPERAÇÃO ASSISTIDA - SI em uso finalístico em ambiente produtivo 

 E1 Relatório de Chamados Técnicos 

E2 Relatório de Atividades de Suporte 

E3 Relatório de melhorias na configuração do SI  

E4 Workshops para usuários finais 

 

3.5.11.1.1. Todas as Releases deverão ser planejadas definindo as atividades e prazos 

previstos para cada etapa baseado no quadro acima. O plano pode ser revisto durante 

a etapa de planejamento de cada RELEASE, em comum acordo entre SERV SAÚDE 

e CONTRATADA. 



 

 

3.5.11.2. ETAPA 01: PLANEJAMENTO – Planejamento do Projeto 

3.5.11.2.1. O objetivo desta etapa consiste em preparar o planejamento detalhado das 

demais ETAPAS do Projeto de Implantação do SI, respeitando a duração definida 

para as ETAPAS. Nesta fase, as equipes do SERV SAÚDE e da CONTRATADA 

trabalharão em conjunto na confirmação dos objetivos do Projeto e da estratégia de 

implantação e no refinamento do plano de trabalho. 

3.5.11.2.2.  São responsabilidades da CONTRATADA durante esta ETAPA do Projeto: 

3.5.11.2.2.1. Elaborar o termo de abertura do Projeto de Implantação do SI. 

3.5.11.2.2.2. Identificar as Partes Interessadas do Projeto. 

3.5.11.2.2.3. Elaborar o Plano de Gerenciamento do Projeto. 

3.5.11.2.2.4. Planejar o Gerenciamento do Escopo do Projeto. 

3.5.11.2.2.5. Coletar os Requisitos. 

3.5.11.2.2.6. Definir o Escopo. 

3.5.11.2.2.7. Criar a Estrutura Analítica do Projeto (EAP). 

3.5.11.2.2.8. Planejar o Gerenciamento do Tempo do Projeto. 

3.5.11.2.2.9. Definir e sequenciar as atividades do Projeto. 

3.5.11.2.2.10. Estimar equipes das atividades. 

3.5.11.2.2.11. Estimar duração das atividades. 

3.5.11.2.2.12. Elaborar Cronograma do Projeto. 

3.5.11.2.2.13. Planejar o Gerenciamento da Qualidade. 

3.5.11.2.2.14. Planejar o Gerenciamento de Recursos Humanos. 

3.5.11.2.2.15. Planejar o Gerenciamento das Comunicações. 

3.5.11.2.2.16. Planejar o Gerenciamento dos Riscos. 

3.5.11.2.2.17. Identificar os Riscos do Projeto. 

3.5.11.2.2.18. Realizar análise dos Riscos do Projeto. 

3.5.11.2.2.19. Planejar Respostas aos Riscos. 

3.5.11.2.2.20. Planejar o Gerenciamento das Partes Interessadas do Projeto. 

3.5.11.2.2.21. Confirmar os requerimentos, objetivos e escopo do Projeto. 

3.5.11.2.2.22. Planejar a mobilização e organização das frentes de trabalho para 

execução das atividades do Projeto. 

3.5.11.2.2.23. Realizar a repasse de conhecimento técnico para o SERV SAÚDE na 

ferramenta e na metodologia de Gestão de Projeto adotada para a participação 

efetiva desses recursos no Projeto. 

3.5.11.2.2.24. Elaborar o Plano de Trabalho detalhado para as ETAPAS seguintes 

do Projeto de Implantação do SI. 

3.5.11.2.2.25. Planejar e realizar o Seminário de Inicialização do Projeto de 

Implantação do SI. 

3.5.11.2.2.26. Planejar a transição para a equipe de prestação dos Serviços de 

Suporte e Manutenção do SI . 

3.5.11.2.2.27. Definir grade do repasse de conhecimento (versão preliminar) 

3.5.11.2.2.28. Definir junto ao SERV SAÚDE as fronteiras de aplicação do SI . 

3.5.11.2.2.29. Planejar as atividades de Gestão de Mudanças para o projeto: 

3.5.11.2.2.29.1. Identificar diretrizes organizacionais para desdobramento da 

estratégia. 

3.5.11.2.2.29.2. Mapear, entrevistar e posicionar Stakeholders no quadrante de 

mudança. 

3.5.11.2.2.29.3. Definir ações para gestão de Stakeholders. 

3.5.11.2.2.29.4. Identificar impactos organizacionais. 

3.5.11.2.2.29.5. Classificar e priorizar impactos. 

3.5.11.2.2.29.6. Definir ações, prazos e responsáveis para mitigação dos impactos 

organizacionais. 

3.5.11.2.2.29.7. Identificar canais e modelos de comunicação. 

3.5.11.2.2.29.8. Identificar público-alvo. 

3.5.11.2.2.29.9. Elaborar plano de comunicação e definir mecanismos de feedback. 

3.5.11.2.2.29.10. Identificar direcionadores / premissas de repasse de conhecimento. 

3.5.11.2.2.29.11. Identificar modelos para o repasse de conhecimento e o público-alvo. 

3.5.11.2.2.29.12. Elaborar mapa (currículo) do repasse de conhecimento (visão 

preliminar). 



 

 

3.5.11.2.2.29.13. Identificar premissas para infraestrutura e logística (visão 

preliminar). 

3.5.11.2.3. As seguintes entregas devem ser realizadas pela CONTRATADA durante a 

ETAPA 01: 

Cód Nome Descrição Tipo 

E1 Plano de 

Gerenciamento do 

Projeto 

Documentação de gerenciamento do projeto 

abordando as definições referentes a: Escopo 

(incluindo a EAP), Tempo (incluindo o 

Cronograma), Qualidade, Recursos Humanos, 

Comunicações, Riscos e Partes Interessadas. 

Documento 

(.odt, .doc ou .pdf) 

E2 Estrutura Analítica 

do Projeto (EAP) 

Elaboração da EAP conforme diretrizes do 

PMBOK, contendo os entregáveis planejados do 

projeto. 

Documento 

(.odt, .doc ou .pdf) 

E3 Cronograma 

detalhado das 

Frentes do Projeto 

Cronograma de todas as Frentes do Projeto e suas 

interdependências (macroatividades e marcos, 

prazos e datas, percentuais de evolução, 

responsabilidade das entregas). 

Documento 

(.odt, .doc ou .pdf) 

E4 Estratégia de 

implantação e 

entrega 

Detalhamento da estratégia de implantação do SI. Documento 

(.odt, .doc ou .pdf) 

E5 Reunião de 

Inicialização do 

Projeto de 

Implantação do SI 

Detalhamento da estratégia de implantação da 

solução. 

Documento 

(.odt, .doc ou .pdf) 

E6 Plano de Gestão de 

Mudança 

Plano contendo todas atividades e as estratégias 

inerentes a Gestão de Mudança abrangendo 

minimamente:  

- posicionamento dos stakeholders 

- impactos organizacionais 

- estratégias de comunicação 

- estratégias de repasse de conhecimento 

Documento 

(.odt, .doc ou .pdf) 

E7 Plano de Repasse de 

conhecimento 

Plano detalhado das estratégias e atividades para 

o repasse de conhecimento das equipes de 

usuários 

Documento 

(.odt, .doc ou .pdf) 

 

3.5.11.3. ETAPA 02: DESENHO – Levantamento dos processos e requisitos, repasse de 

conhecimento 

para a equipe de desenvolvimento e usuários-chave, planejamento das parametrizações, customizações, 

integrações e migrações. 

3.5.11.3.1. São responsabilidades da CONTRATADA durante esta ETAPA do Projeto: 

3.5.11.3.1.1. Implantação da Infraestrutura: 

3.5.11.3.1.1.1. Definir a arquitetura de implantação do SI considerando os requisitos 

de ambiente definidos no Anexo C da Minuta de Contrato – 

Especificação dos Requisitos Não Funcionais. 

3.5.11.3.1.1.2. Instalar e configurar o SI nos ambientes de desenvolvimento e teste 

dentro da nuvem da CONTRATADA. 

3.5.11.3.2. Levantamento de Requisitos e Processos 

3.5.11.3.2.1. Realizar o levantamento dos requisitos necessários para configuração e 

parametrização do SI. 

3.5.11.3.2.2. Realizar o levantamento dos processos de trabalho atuais, de todos os módulos 

presentes no projeto, para fins de entendimento. 

3.5.11.3.2.3. Desenhar os futuros processos de negócios a serem suportados pelo SI, 

definindo os papéis e responsabilidades em cada processo. 

3.5.11.3.3. Mapeamento das customizações 

3.5.11.3.3.1. Realizar a análise de adequação dos requisitos funcionais frente o SI e

 identificar as customizações necessárias para atender esses requisitos. 

3.5.11.3.3.2. Planejar as customizações necessárias. 

3.5.11.3.4. Planejamento das integrações 



 

 

3.5.11.3.4.1. Detalhar as necessidades de integração do SI com os sistemas do SERV 

SAÚDE em conformidade com o item Visão Inicial das Migrações e 

Integrações. 

3.5.11.3.4.2. Definir os requisitos do SI para integração. 

3.5.11.3.4.3. Elaborar o plano de integrações. 

3.5.11.3.5. Repasse de conhecimento 

3.5.11.3.5.1. Elaborar o Plano de Repasse de Conhecimento aos usuários finais do SI  em 

conformidade com perfis, papéis e quantidades de Usuários. 

3.5.11.3.5.2. Capacitar o time de desenvolvimento do SERV SAÚDE a realizar 

configurações, parametrizações e customizações no SI . 

3.5.11.3.5.3. Realizar repasse de conhecimento ao time de usuários-chave do SERV 

SAÚDE no uso do SI e a realizar parametrizações no SI . 

3.5.11.3.6. Execução do Plano de Gestão da Mudança 

3.5.11.3.6.1. Monitorar as ações de mitigação de impactos organizacionais. 

3.5.11.3.6.2. Executar as ações originadas do mapeamento de Stakeholders. 

3.5.11.3.6.3. Executar plano de comunicação (briefing das comunicações e demais ações). 

3.5.11.3.6.4. Executar, monitorar e reportar status de evolução do plano de ação de impactos 

organizacionais e gestão de Stakeholders. 

3.5.11.3.6.5. Monitorar e acompanhar respostas recebidas pelos canais de feedback. 

3.5.11.3.6.6. Adequar / complementar estratégia de repasse de conhecimento: currículo, 

materiais, infraestrutura e público-alvo. 

3.5.11.3.6.7. Apoiar a preparação da logística para realização dos repasses de 

conhecimento. 

3.5.11.3.6.8. Monitorar indicadores. 

3.5.11.3.6.9. Realizar repasse de conhecimento e eventos definidos no plano de gestão de 

mudança. 

3.5.11.3.6.10. Monitorar clima e respostas aos inputs do projeto e associá-las a 

cultura organizacional para potencializar as ações de Gestão de Mudanças. 

3.5.11.3.6.11. Elaborar e planejar e aplicar a pesquisa de prontidão de mudanças 

alinhadas ao cronograma de projeto. 

3.5.11.3.6.12. Consolidar resultados, elaborar e executar plano de ação. 

3.5.11.3.6.13. Definir abordagem, elaborar, planejar e executar ações / pesquisas 

alinhadas ao cronograma de projeto. 

3.5.11.3.6.14. Consolidar resultados e elaborar plano de ação. 

3.5.11.3.7. Planejamento das migrações 

3.5.11.3.7.1. Detalhar as necessidades de migrações do SI com os sistemas do SERV 

SAÚDE em conformidade com o 2.4.12. Visão Inicial das Migrações e 

Integrações. 

3.5.11.3.7.2. Elaborar o plano de migrações. 

3.5.11.3.7.3. Definir os requisitos do SI para migração. 

3.5.11.3.7.4. Apoiar o Levantamento do Sistemas de Origem e volume de dados 

3.5.11.3.7.5. Definir o escopo de objetos que serão migrados para o SI. 

3.5.11.3.7.6. Definir a estratégia de migração de cada objeto. 

3.5.11.3.7.7. Definir e executar diretrizes de saneamento de dados. 

3.5.11.3.8. Planejar a Etapa de Homologação do SI. 

3.5.11.3.8.1. As seguintes entregas devem ser realizadas pela CONTRATADA durante a 

ETAPA 02: 

Cód Nome Descrição Tipo 

E1 Plano de Teste Detalhamento dos cenários de testes funcionais e não 

funcionais planejados para o ambiente produtivo. 

Documento (.odt, .doc ou 

.pdf) 

E2 Diagramas de 

Processos 

Diagramas referentes aos processos de trabalho 

adaptados ao ERP em notação compatível com o 

software de gestão de processos utilizado pelo SERV 

SAÚDE. 

Diagramas (.xpdl, .json) 

 

E3 Documento de 

Requisitos 

 

Documento de requisitos contendo os 

protótipos de telas, fluxos de trabalho, perfis, 

regras, restrições, validações e integrações 

necessárias a configuração, customização e 

Documento (.odt, .doc ou 

.pdf) 

 



 

 

parametrização do SI no SERV SAÚDE 

E4 Mapa de 

customizações 

Relatório indicando as funcionalidades que 

deverão ser customizadas. 

Documento (.odt, .doc ou 

.pdf) 

E5 Plano de Integrações Documento detalhado contendo minimamente: 

Estratégia de integração, prazos datas, responsáveis. 

Necessidades de integrações, campos, formatos, 

origens de dados, interfaces e demais informações 

necessárias a integração dos sistemas do SERV 

SAÚDE com o produto do SI 

Documento (.odt, .doc ou 

.pdf) 

 

E6 Plano de Migrações Documento detalhado contendo minimamente: 

Estratégia de migração, prazos datas, responsáveis 

Necessidades de migrações, campos, formatos, origens 

de dados, interfaces e demais informações necessárias 

a migração dos sistemas do SERV SAÚDE para o SI 

Documento (.odt, .doc ou 

.pdf) 

 

E7 SI instalado e 

configurado nos 

ambientes de 

desenvolvimento e 

teste 

 

Instalação da última versão do SI disponibilizada pelo 

fabricante do produto nos ambientes de 

desenvolvimento e teste do SERV SAÚDE ou 

ambientes disponibilizados na nuvem da 

CONTRATADA. 

Roteiro de Instalação de 

Configuração do SI (.odt, 

.doc ou .pdf) 

Resultado dos Testes não 

funcionais (.odt, .doc ou 

.pdf) 

E8 Repasse de 

conhecimento para 

equipe de 

desenvolvimento 

Repasse de conhecimento de até 07 (sete) profissionais 

da equipe de desenvolvimento do SERV SAÚDE 

voltada a configuração e parametrização do SI 

Lista de Presença (.odt, .doc 

ou .pdf) 

Certificado de Participação 

(.odt, .doc ou .pdf) 

E9 Repasse de 

conhecimento aos 

usuários chave 

Repasse de conhecimento de até 14 (quatorze) 

profissionais da equipe de usuários chave 

do SERV SAÚDE. 

Lista de Presença (.odt, .doc 

ou .pdf) 

Certificado de Participação 

(.odt, .doc ou .pdf) 

E10 Plano de repasse 

de conhecimento 

para os usuários 

finais do SI 

Documento detalhado contendo minimamente: 

– Objetivos 

– Público-Alvo 

– Metas e Resultados Esperados 

– Classificação dos Cursos e Eventos 

Lista de Presença (.odt, .doc 

ou .pdf) 

Certificado de Participação 

(.odt, .doc ou .pdf) 

 

E11 Plano de 

parametrizações 

 

Documento detalhado contendo minimamente: 

Estratégia de parametrizações, prazos, datas e 

responsáveis 

Lista de Presença (.odt, .doc 

ou .pdf) 

Certificado de Participação 

(.odt, .doc ou .pdf) 

E12 Execução do Plano de 

Gestão de Mudança 

Executar as ações de impactos conforme plano 

definido na Etapa I: 

Executar, monitorar e reportar status de evolução do 

plano de ação de impactos organizacionais e gestão de 

Stakeholders 

Executar, monitorar e reportar status de evolução do 

plano de comunicação  

Executar, monitorar e reportar status de evolução do 

plano de repasse de conhecimento 

Relatório (.odt, .doc ou .pdf) 

Lista de Presença (.odt, .doc 

ou .pdf) ATAs de Reunião 

(.odt, .doc ou .pdf 

E13 Plano de 

Homologação 

 

Documento detalhado contendo minimamente: 

Estratégia de homologação, prazos, datas e 

responsáveis. 

Documento (.odt, .doc ou 

.pdf) 

 

 

 

3.5.11.4. ETAPA 03: CONSTRUÇÃO – Implantação do SI em ambiente de testes, abrangendo 

parametrizações, customizações, migrações, repasse de conhecimento e Gestão da mudança. 

3.5.11.4.1. São responsabilidades da CONTRATADA durante esta ETAPA do Projeto: 

3.5.11.4.1.1.  A CONTRATADA deverá fornecer na modalidade SaaS, ambientes de 

desenvolvimento e teste, para início da etapa de implantação. 

3.5.11.4.1.2. Manutenção do SI nos ambientes de desenvolvimento e testes. 

3.5.11.4.1.2.1. Solucionar incidentes nos ambientes operacionais. 



 

 

3.5.11.4.1.2.2. Solucionar problemas identificados. 

3.5.11.4.1.2.3. Corrigir erros do produto, de configuração e customização. 

3.5.11.4.1.2.4. Aplicar pacotes de atualização ou correção de erros disponibilizados 

pelo fabricante do produto. 

3.5.11.4.1.2.5. Realizar testes nos ambientes operacionais. 

3.5.11.4.1.2.6. Realizar ajustes de configuração visando a estabilidade e 

performance dos ambientes. 

3.5.11.4.1.3. Implementação das parametrizações de fluxos e processos 

3.5.11.4.1.3.1. Parametrizar e construir códigos para o SI, quando necessário e 

aprovado, de forma a adequá-lo às especificidades do SERV SAÚDE. 

Estes códigos deverão, em princípio, ser incorporados ao Software sem 

alterarem o código-fonte original. 

3.5.11.4.1.3.1.1. As parametrizações e customizações devem ser realizadas 

em conformidade com os Diagramas de Processo, Documentos de 

Requisitos, Plano de Migrações e Plano de Integração definidos na 

ETAPA anterior. 

3.5.11.4.1.3.2. Transferir conhecimento para a equipe de desenvolvimento do SERV 

SAÚDE. 

3.5.11.4.1.3.3. Elaborar plano de testes para os processos implementados. 

3.5.11.4.1.3.4. Executar testes funcionais em conformidade com os planos e casos 

de testes definidos. 

3.5.11.4.1.3.5. Implantar as funcionalidades descritas no Anexo B da Minuta de 

Contrato – Especificação dos Requisitos Funcionais. 

3.5.11.4.1.4. Implementação das integrações 

3.5.11.4.1.4.1. Implementar as integrações necessárias ao uso do SI no SERV 

SAÚDE em conformidade com os Diagramas de Processo, Documentos 

de Requisitos e Plano de Integração definidos na ETAPA anterior. 

3.5.11.4.1.4.2. Transferir conhecimento para a equipe de desenvolvimento do SERV 

SAÚDE. 

3.5.11.4.1.4.3. Executar testes funcionais em conformidade com os planos e casos 

de testes definidos. 

3.5.11.4.1.5. Execução do Plano de Execução da Gestão da Mudança 

3.5.11.4.1.5.1. Monitorar as ações de mitigação de impactos organizacionais. 

3.5.11.4.1.5.2. Executar as ações originadas do mapeamento de Stakeholders. 

3.5.11.4.1.5.3. Executar plano de comunicação (briefing das comunicações e demais 

ações). 

3.5.11.4.1.5.4. Executar, monitorar e reportar status de evolução do plano de ação de 

impactos organizacionais e gestão de Stakeholders. 

3.5.11.4.1.5.5. Monitorar e acompanhar respostas recebidas pelos canais de 

feedback. 

3.5.11.4.1.5.6. Adequar / complementar estratégia de repasse de conhecimento: 

currículo, materiais, infraestrutura e público-alvo. 

3.5.11.4.1.5.7. Apoiar a preparação da logística para realização dos repasses de 

conhecimentos 

3.5.11.4.1.5.8. Monitorar indicadores. 

3.5.11.4.1.5.9. Realizar repasse de conhecimento e eventos definidos no plano de 

gestão de mudança. 

3.5.11.4.1.5.10. Monitorar clima e respostas aos inputs do projeto e associá-las a 

cultura 

 organizacional para potencializar as ações de Gestão de Mudanças. 

3.5.11.4.1.5.11. Elaborar, planejar e aplicar a pesquisa de prontidão de mudanças 

alinhada ao cronograma de projeto. 

3.5.11.4.1.5.12. Consolidar resultados, elaborar e executar plano de ação. 

3.5.11.4.1.5.13. Definir abordagem, elaborar, planejar e executar ações / pesquisas 

alinhadas ao cronograma de projeto. 

3.5.11.4.1.5.14. Consolidar resultados e elaborar plano de ação. 

3.5.11.4.1.6. Implementar as migrações 

3.5.11.4.1.6.1. Implementar os scripts de extração de dados dos sistemas de origem 

e de migração dos dados para o SI, conforme Plano de Migrações. 



 

 

3.5.11.4.1.6.2. Implementar testes unitários das ferramentas e scripts de extração e 

migração dos dados. 

3.5.11.4.1.6.3. Preparar documentação de rotinas de carga de Migração de Dados. 

3.5.11.4.1.6.4. Preparar rotinas de Carga de Migração de Dados. 

3.5.11.4.1.6.5. Testar Rotinas de Migração de Dados. 

3.5.11.4.1.7. Elaborar plano de continuidade do negócio para o SI, seguindo as diretrizes 

repassadas pelo SERV SAÚDE. 

3.5.11.4.1.8. Especificação e Implementação das customizações 

3.5.11.4.1.8.1. Especificar detalhadamente as customizações necessárias conforme 

mapeamento realizado na ETAPA 02 e especificação. 

3.5.11.4.1.8.2. Implementar as customizações necessárias conforme especificação. 

3.5.11.4.2. As seguintes entregas devem ser realizadas pela CONTRATADA durante a ETAPA 

03: 

Cód Nome Descrição Tipo 

E1 Implementação das 

parametrizações 

Versão do SI parametrizado em 

conformidade com Diagramas de Processo, 

Documentos de Requisitos 

Relatório (.odt, .doc ou .pdf) contendo 

detalhes técnicos das parametrizações e 

configurações realizadas. 

E2 Especificação das 

integrações 

Documentação detalhada contendo as 

integrações com os sistemas externos 

 

Documento (.odt, .doc ou .pdf) 

contendo especificação detalhada das 

integrações. 

E3 Especificação das 

customizações 

 

Documentação detalhada contendo as 

customizações necessárias para atender os 

requisitos do projeto 

Documento (.odt, .doc ou .pdf) 

contendo especificação detalhada das 

customizações. 

E4 Plano de Continuidade 

do Negócio 

 

O plano de continuidade do negócio tem 

como objetivo a garantir a não interrupção 

das atividades do SERV SAÚDE em 

decorrência da implantação do SI. Esse 

plano deve conter ações mitigatórias para os 

possíveis cenários incidentes, falhas, 

desastres e problemas 

que podem ocorrer durante a operação do SI 

pós implantação em ambiente de produção. 

Documento (.odt, .doc ou .pdf) 

 

E5 Implementação das 

customizações 

 

Implementação no SI de todos as 

customizações previstas no plano de 

customizações 

Relatório (.odt, .doc ou .pdf) contendo 

detalhes técnicos das integrações 

realizadas. 

E6 Implementação das 

integrações 

Implementação no SI de todos as integrações 

previstas no plano de integrações 

 

Relatório (.odt, .doc ou .pdf) contendo 

detalhes técnicos das integrações 

realizadas. 

E7 Manual do SI Manual de Uso contendo o processo, 

configurações, customizações, fluxos 

implantados para uso do SERV SAÚDE. 

Documento (.odt, .doc ou .pdf) 

 

E8 Execução de testes 

integradas 

 

Execução de testes em todas as 

funcionalidades do sistema, em versão final, 

contendo as parametrizações, integrações e 

customizações previstas no planejamento 

Relatório (.odt, .doc ou .pdf) contendo 

detalhes resultados dos testes 

realizados. 

 

E9 Implementação das 

migrações 

 

Implementação dos scripts e cargas de dados 

previstas no plano de migrações 

Relatório (.odt, .doc ou .pdf) contendo 

detalhes técnicos dos scripts e cargas de 

migração. 

 

3.5.11.5. ETAPA 4: HOMOLOGAÇÃO – Implantação do SI em ambiente de homologação e 

produção, abrangendo parametrizações, customizações, migrações, repasse de 

conhecimento, uso piloto e gestão da mudança. 

3.5.11.5.1. São responsabilidades da CONTRATADA durante esta ETAPA do Projeto: 

3.5.11.5.1.1. Execução da Homologação 

3.5.11.5.1.1.1. Implantar o SI configurada e customizada no ambiente de 

Homologação fornecido pelo SERV SAÚDE. 

3.5.11.5.1.1.2. Realizar migração de dados do ambiente produtivo do SERV 

SAÚDE, para ambiente de homologação do SI. 



 

 

3.5.11.5.1.1.3. Executar atividades necessárias para a Homologação 

3.5.11.5.1.1.4. Preparar equipes participantes da Homologação 

3.5.11.5.1.1.5. Coordenar o uso do SI durante a Homologação 

3.5.11.5.1.1.6. Coletar e apresentar resultados 

3.5.11.5.1.2. Implantação definitiva do SI  

3.5.11.5.1.2.1. Implantar o SI configurada e customizada para atendimento ao SERV 

SAÚDE em produção. 

3.5.11.5.1.2.2. Realizar as migrações definitivas em conformidade com o Plano de 

Migrações. 

3.5.11.5.1.2.3. Coordenar o uso do SI durante o piloto. 

3.5.11.5.1.2.4. Executar testes funcionais e não funcionais em conformidade com os 

planos e casos de testes definidos. 

3.5.11.5.1.2.5. Coletar e apresentar resultados. 

3.5.11.5.1.2.6. Corrigir erros e resolver problemas encontrados durante a 

implantação. 

3.5.11.5.1.2.7. Preparar a solução para uso em produção. 

3.5.11.5.1.2.8. Elaborar planos de contingência para caso de alguma falha grave 

percebida nos primeiros dias de operação do sistema. 

3.5.11.5.1.2.9. Realizar ações mitigatórias previstas no plano de continuidade do 

negócio no caso de alguma falha grave percebida nos primeiros dias de 

operação do sistema. 

3.5.11.5.1.3. Repasse de conhecimento às equipes SERV SAÚDE 

3.5.11.5.1.3.1. Realizar a repasse de conhecimento às equipes do SERV SAÚDE no 

uso do SI nas quantidades previstas nas obrigações de repasse de 

conhecimento. 

3.5.11.5.1.3.2. Realizar ações complementares de repasse de conhecimento como 

palestras e hands on. 

3.5.11.5.1.3.3. Disponibilizar manuais de utilização do produto contemplando o 

processo implementado no SERV SAÚDE. 

3.5.11.5.1.3.4. Realizar a transferência da responsabilidade para a Equipe de Suporte 

do SERV SAÚDE. 

3.5.11.5.1.4. Execução do Plano de Gestão da Mudança 

3.5.11.5.1.4.1. Monitorar as ações de mitigação de impactos organizacionais. 

3.5.11.5.1.4.2. Executar as ações originadas do mapeamento de. Stakeholders. 

3.5.11.5.1.4.3. Executar plano de comunicação (briefing das comunicações e demais 

ações). 

3.5.11.5.1.4.4. Executar, monitorar e reportar status de evolução do plano de ação de 

impactos organizacionais e gestão de Stakeholders. 

3.5.11.5.1.4.5. Monitorar e acompanhar respostas recebidas pelos canais de 

feedback. 

3.5.11.5.1.4.6. Adequar / complementar estratégia de repasse de conhecimento: 

currículo, materiais, infraestrutura e público-alvo. 

3.5.11.5.1.4.7. Apoiar a preparação da logística para realização dos repasses de 

conhecimento. 

3.5.11.5.1.4.8. Monitorar indicadores. 

3.5.11.5.1.4.9. Realizar repasse de conhecimento e eventos definidos no plano de 

gestão de mudança. 

3.5.11.5.1.4.10. Monitorar clima e respostas aos inputs do projeto e associá-las a 

cultura organizacional para potencializar as ações de Gestão de 

Mudanças. 

3.5.11.5.1.4.11. Elaborar, planejar e aplicar a pesquisa de prontidão de mudanças 

alinhada ao cronograma de projeto. 

3.5.11.5.1.4.12. Consolidar resultados, elaborar e executar plano de ação. 

3.5.11.5.1.4.13. Definir abordagem, elaborar, planejar e executar ações / pesquisas 

alinhadas ao cronograma de projeto. 

3.5.11.5.1.4.14. Consolidar resultados e elaborar plano de ação. 

3.5.11.5.1.5. Encerramento da Gestão da Mudança 



 

 

3.5.11.5.1.5.1. Monitorar clima e respostas aos inputs do projeto e associá-las a 

cultura organizacional para potencializar as ações de Gestão de 

Mudanças 

3.5.11.5.1.5.2. Elaborar e planejar e aplicar a pesquisa de prontidão de mudanças 

alinhada ao cronograma de projeto 

3.5.11.5.1.5.3. Consolidar resultados, elaborar e executar plano de ação 

3.5.11.5.1.5.4. Definir abordagem, elaborar, planejar e executar ações / pesquisas 

alinhadas ao cronograma de projeto 

3.5.11.5.1.6. Implementação das migrações em ambiente de homologação 

3.5.11.5.1.6.1. Coordenar e executar em conjunto com as equipes dos SERV 

SAÚDE as migrações necessárias ao uso do SI no SERV SAÚDE em 

conformidade com os Diagramas de Processo, Documentos de 

Requisitos, Plano de Migrações e Plano de Integração definidos na 

ETAPA anterior. 

3.5.11.5.1.6.2. Transferir conhecimento para o SERV SAÚDE. 

3.5.11.5.1.6.3. Executar testes funcionais em conformidade com os planos e casos 

de testes definidos. 

3.5.11.5.1.6.4. Desenvolver os procedimentos manuais e de sistemas que permitam 

a execução coordenada e eficiente das cargas de dados. 

3.5.11.5.1.7. Estimativa do total de usuários que deverão ser adquiridas pelo SERV 

SAÚDE, para o início da Operação Assistida. 

3.5.11.5.2. As seguintes entregas devem ser realizadas pela CONTRATADA durante a 

ETAPA 04: 

Cód Nome Descrição Tipo 

E1 SI instalada no 

ambiente de 

homologação 

 

Instalação da última versão do SI 

disponibilizada pelo fabricante do produto 

no ambiente de homologação, contendo 

todas as parametrizações, customizações e 

integrações previstas 

Relatório da promoção de versão para o 

novo ambiente (.odt, .doc ou .pdf) 

Resultado dos Testes não funcionais 

(.odt, .doc ou .pdf) 

E2 Repasse de 

conhecimento aos 

usuários finais 

Execução do plano de repasse de 

conhecimento elaborado na ETAPA 01 e 

Etapa 2 

Lista de Presença (.odt, .doc ou .pdf) 

Certificado de Participação (.odt, .doc 

ou .pdf) 

E3 Migração de Dados 

para ambiente de 

homologação 

Execução da migração de dados do ambiente 

produtivo, para ambiente de homologação, 

conforme plano de migração 

Relatório (.odt, .doc ou pdf) contendo 

os resultados das migrações realizadas. 

 

E4 Homologação do SI 

 

Execução da Homologação da versão final 

do SI , contando contendo todas as 

parametrizações, customizações e 

integrações previstas  

Relatório da homologação (.odt, .doc 

ou .pdf) 

Resultado dos Testes não funcionais 

(.odt, .doc ou .pdf) 

E5 Execução do Plano de 

Gestão de Mudança 

 

Executar as ações de impactos conforme 

plano definido na ETAPA I: 

Executar, monitorar e reportar status de 

evolução do plano de ação de impactos 

organizacionais e gestão de Stakeholders 

Executar, monitorar e reportar status de 

evolução do plano de comunicação 

Executar, monitorar e reportar status de 

evolução do plano de repasse de 

conhecimento 

ATAs de Reunião (.odt, .doc ou .pdf) 

Relatório (.odt, .doc ou .pdf) Listas de 

Presença (.odt, .doc ou .pdf) 

 

 

E6 Encerramento do 

Plano de Gestão de 

Mudança 

 

Executar as ações de encerramento do plano 

de gestão de mudança: 

Pesquisas e ações de clima Pesquisa de 

prontidão da mudança 

Status (indicadores de execução e evolução) 

Ações e pesquisas de efetividade 

Relatório (.odt, .doc ou .pdf) 

 

E7 Estimativa de 

Usuários 

 

Relatório contendo a revisão da estimativa 

inicial da quantidade de Usuários 

Documento (.odt, .doc ou .pdf) 

 



 

 

necessários a implantação do SI no SERV 

SAÚDE 

E8 Implantação definitiva 

do SI em ambiente de 

produção 

Implantação em produção da versão final 

dos módulos do SI configurada e 

parametrizada para o SERV SAÚDE. 

Relatório (.odt, .doc ou .pdf) com 

evidências do produto implantado. 

 

E9 Implantação em 

produção da versão 

final dos módulos do 

SI configurada e 

parametrizada para o 

SERV SAÚDE. 

Conversão para produção realizada (go live) 

Migração definitiva dos dados para ambiente 

produtivo, habilitação de usuários e 

liberação da versão definitiva para os 

usuários 

 

Relatório (.odt, .doc ou .pdf) com 

evidências da conversão 

 

 

3.5.11.6. ETAPA 05: OPERAÇÃO ASSISTIDA – Software ERP em uso finalístico em ambiente 

produtivo. 

3.5.11.6.1. A ETAPA 05 terá início após a implantação completa do SI em conformidade 

com a estratégia e atividades de implantação executadas nas etapas anteriores. 

3.5.11.6.2. Durante a ETAPA 05 a CONTRATADA deverá apoiar a operação e 

monitoramento do SI, bem como promover o correto funcionamento do referido 

software em ambiente SERV SAÚDE. 

3.5.11.6.3. Para realização da ETAPA 05 a CONTRATADA deverá fornecer o suporte 

presencial para garantir o pleno funcionamento do SI em produção e garantir sua 

efetiva operação pelos usuários finais. 

3.5.11.6.4. São responsabilidades da CONTRATADA durante esta ETAPA do Projeto: 

3.5.11.6.4.1. Monitorar o SI em produção. 

3.5.11.6.4.2. Solucionar problemas e dúvidas dos usuários do SI. 

3.5.11.6.4.3. Ajustar e resolver ocorrências de falhas do SI em todos os ambientes 

produtivos. 

3.5.11.6.4.4. Suportar os usuários do SI no acompanhamento pós implantação. 

3.5.11.6.4.5. Repassar continuamente os conhecimentos técnicos o SERV SAÚDE. 

3.5.11.6.4.6. Prestar suporte aos usuários na realização das suas atividades diárias através 

da resolução de chamados. 

3.5.11.6.4.7. Corrigir eventuais falhas críticas reportadas pelo SERV SAÚDE e registradas 

nos chamados abertos. 

3.5.11.6.4.8. Proceder aos ajustes necessários identificados através dos chamados abertos. 

3.5.11.6.4.9. Implementar melhorias identificadas pelo SERV SAÚDE durante a operação 

assistida, através de parametrização e customização do SI. 

3.5.11.6.4.10. Acompanhar a performance e disponibilidade do SI em ambiente 

produtivo e realizar as configurações e ajustes necessários ao correto 

funcionamento. 

3.5.11.6.5. As seguintes entregas devem ser realizadas pela CONTRATADA durante a 

ETAPA 05: 

Cód Nome Descrição Tipo 

E1 Relatório de 

Chamados Técnicos 

Relatório mensal contendo a situação dos 

chamados técnicos abertos no período 

Relatório (.odt, .doc ou .pdf) 

 

E2 Relatório de 

Atividades de Suporte 

Relatório mensal contendo as atividades de 

suporte e operação assistida realizadas no 

período 

Relatório (.odt, .doc ou .pdf) 

 

E3 Relatório de melhorias 

na configuração do SI 

Relatório mensal contendo as configurações 

e customizações realizadas para adaptar a 

solução ERP as necessidades do SERV 

SAÚDE. 

Relatório (.odt, .doc ou pdf) 

 

E4 Workshops para 

usuário finais 

 

Caso o SERV SAÚDE julgue necessário, 

deverão ser realizados workshops visando a 

complementação da transferência de 

conhecimento para as equipes de 

infraestrutura, suporte e manutenção e 

usuários-chave do SERV SAÚDE. 

Relatório (.odt, .doc ou .pdf) 

 

 



 

 

3.5.12. Visão Inicial das Migrações e Integrações 

3.5.12.1. Migração de Dados 

3.5.12.1.1. Os sistemas legados que terão seus dados migrados para o SI: 

3.5.12.1.1.1. Migração de dados dos sistemas: 

3.5.12.1.1.1.1. COPLAN - Financeiro, Contábil e Tributário; 

3.5.12.1.1.1.2. SISERVNET - Sistema Legado; 

3.5.12.1.2. Entre os itens que serão migrados para o SI, destacam-se: 

3.5.12.1.2.1. Cadastro de Beneficiários; 

3.5.12.1.2.2. Cadastro de Prestadores; 

3.5.12.1.2.3. Históricos de Utilização; 

3.5.12.1.2.4. Valores de Débitos e Créditos de utilização em aberto. 

3.5.12.1.2.5. Cadastro de Contratos de Receita. 

3.5.12.1.2.6. Cadastro de Contratos de Despesa. 

3.5.12.1.2.7. Cadastro de Planos e Serviços. 

3.5.12.1.2.8. Cadastro de tabelas de referências dos procedimentos; 

3.5.12.1.2.9. Processos de Faturamento. 

3.5.12.1.3. Durante a etapa de planejamento, pode ser identificada a necessidade de se 

migrar dados de outros sistemas, não listados nos itens acima. Neste caso, os novos 

sistemas deverão constar no plano de migração previsto no escopo do projeto. 

3.5.12.1.4. Migração de Dados ao Ambiente de Produção 

3.5.12.1.4.1. Os objetos de migração deverão ser convertidos ao Ambiente de Produção 

após a 

 aceitação formal do SERV SAÚDE. 

3.5.12.1.4.2. Requisitos para a Migração: 

3.5.12.1.4.2.1. O SI deve ter ambientes de testes disponíveis para que seja possível 

efetuar todos os ciclos de testes de migração de dados. 

3.5.12.1.4.2.2. Todos os objetos dentro do escopo de migração devem ser extraídos 

de todos os sistemas que possuem a informação para compor o arquivo a 

ser migrado para o SI. 

3.5.12.1.4.2.3. Após a extração dos objetos de migração de seus respectivos sistemas 

de origem, estes dados devem ser consolidados por objeto. 

3.5.12.1.4.2.4. Após a consolidação dos dados, um saneamento de dados deve ser 

efetuado. 

3.5.12.1.4.2.5. Criação de usuários no sistema específico para executar a migração 

de dados. 

3.5.12.1.4.2.6. Durante a migração de dados, somente os usuários de migração 

devem ter acesso ao sistema. Todos os outros usuários de sistema devem 

ser bloqueados para evitar divergência nos dados. 

3.5.12.1.4.2.7. Todos os lançamentos do mês anterior à Operação Assistida devem 

ter sido efetuados anteriormente à extração de dados transacionais dos 

sistemas origem. 

3.5.12.1.4.2.8. O fechamento contábil do mês anterior deverá ter sido executado no 

SIAFI anteriormente à extração dos saldos iniciais de contas. 

3.5.12.1.4.2.9. Configurações mínimas necessárias efetuadas e transportadas para o 

ambiente. 

3.5.12.1.4.2.10. As dependências entre os objetos devem ser consideradas ao se 

planejar a ordem de migração dos objetos (ex. para que os saldos de 

contas sejam migrados, é necessário migrar o plano de contas). 

3.5.12.1.4.2.11. O último ciclo de testes, efetuado com 100% dos dados reais, deve 

ser avaliado e aprovado pelos usuários-chave antes da migração dos 

dados para o ambiente de produção. 

3.5.12.2. Integração com Sistemas Legados 

3.5.12.2.1. O SI deverá se integrar com os Sistemas Legados do SERV SAÚDE e com 

Sistemas Externos, conforme as premissas informadas no Anexo C deste Contrato – 

Especificação dos Requisitos Não Funcionais. 

3.5.12.2.2. A integração do SI com os sistemas legados remanescentes do SERV SAÚDE 

deverá ser realizada através de APIs, permitindo a troca de informações entre a 

Solução ERP e os Sistemas Legados, conforme Mapa de Integrações validado pelo 

SERV SAÚDE. 



 

 

3.5.12.2.3. A integração do SI com os Sistemas Externos ao SERV SAÚDE por opção ou 

por obrigação legal deverá ser endereçada por meio da criação de APIs, permitindo a 

troca de informações entre o SI e os Sistemas Externos, conforme Mapa de 

Integrações validado pelo SERV SAÚDE.  

3.5.12.2.3.1. Não sendo possível, as trocas de informação deverão ser realizadas por meio 

de arquivos em formato compatíveis com o mercado, tais como .txt, .xls., .json, 

.csv, etc. 

3.5.12.2.4. Caberá ao SERV SAÚDE realizar as adequações nos Sistemas Legados que 

se integrarão com o SI. 

3.5.12.2.5. Os Sistemas Legados e Externos, bem como os seus relacionamentos deverão 

ser confirmados pela CONTRATADA juntamente com a equipe responsável do 

SERV SAÚDE durante a fase de Análise, dos Serviços de Implantação do SI. 

3.5.12.2.6. O Mapa de Integrações é caracterizado pelo levantamento das integrações que 

o SI deverá possuir com outros sistemas, contendo: os dados necessários, forma de 

integração e capacidade tecnológica para integração. 

3.5.12.2.7. Caberá à CONTRATADA a disponibilização de serviços web com capacidade 

de consulta, inclusão e alteração de dados do SI que serão utilizados pelos sistemas 

legados do SERV SAÚDE, conforme premissas definidas no Anexo C deste Contrato 

– Especificação dos Requisitos Não Funcionais. 

3.5.12.2.8.  Caberá à CONTRATADA realizar as adequações no SI, em casos onde 

houver necessidade de envio de informações do SI, para os Sistemas Legados e 

Externos. 

3.5.12.2.9. Os Sistemas Legados que deverão ser integrados com o SI: 

3.5.12.2.9.1.1. Integrações definitivas com COPLAN - Financeiro, Contábil e 

Tributário; 

3.5.12.2.9.1.2. Integrações temporárias com SISERVNET - Sistema Legado; 

3.5.12.2.10. Integrações Temporárias 

3.5.12.2.10.1. O SI também deverá se integrar temporariamente com Sistemas Legados do 

SERV SAÚDE, devido a entrega parcial dos módulos do SI e a necessidade 

de consumo de informações oriundas dos sistemas a serem substituídos. 

3.5.12.2.10.2. As integrações parciais deverão seguir o cronograma a ser definido, e serão 

desativadas conforme os sistemas legados sejam substituídos pelos novos 

módulos do SI 

Módulos Integrações Temporárias Entidades 

Contas Médicas SERVNET Beneficiários 

Prestadores 

Contas em aberto 

 

3.6. Dos Serviços Técnicos Especializados 

3.6.1. Os serviços técnicos especializados serão prestados, sob demanda por meio de Ordens de Serviço 

(OS), utilizando a métrica de mensuração POR HORA. 

3.6.2. A unidade de medida adotada na prestação dos Serviços Técnicos Especializados corresponde ao 

esforço padronizado para determinada complexidade, independentemente da quantidade de 

recursos alocados, condicionados a pagamento por resultados e atendimento à níveis de serviços. 

3.6.3. A CONTRATADA é responsável pela prestação dos serviços caracterizados nas Ordens de 

Serviços (OS), devendo utilizar o pessoal técnico qualificado e certificados no SI, nos quantitativos 

adequados para garantir a plena qualidade dos produtos entregues, ficando sob sua definição 

qualquer composição de recursos, otimização de rotinas ou procedimentos. 

3.6.4. O SERV SAÚDE, para efeito de pagamento, contabilizará somente os serviços/produtos 

constantes na Ordem de Serviço (OS), devidamente entregue e homologada. 

3.6.5. Os Serviços Técnicos Especializados compreendem, dentre outros, as atividades de análise e 

diagnóstico relacionados ao SI e que envolvem, mas não se limitam a: 

3.6.5.1. Apoio após implementação do SI (integração de soluções, benchmarking, aperfeiçoamento). 

3.6.5.2.  Apoio a parametrização e futuras customizações. 

3.6.5.3. Apoio na adoção de novas versões ou módulos do SI. 

3.6.5.4. Análise e otimização dos processos de trabalho com o uso do SI. 

3.6.6. A CONTRATADA deve disponibilizar 400 (quatrocentas) HORAS anuais para atender situações 

não previstas durante a vigência do contrato. 



 

 

3.6.7. Os serviços serão realizados sob demanda, não havendo obrigatoriedade de realização do total ou 

de parte das HORAS estimadas para os serviços contratados. 

3.6.8. Os Serviços Técnicos Especializados deverão incluir planejamento prévio, contagem estimada de 

HORAS e descrição dos serviços. 

3.6.9. Durante a execução dos Serviços Técnicos Especializados, as mudanças deverão ser publicadas 

em todo os ambientes, até chegar à produção, conforme previsto na gestão do ciclo de vida do SI, 

salvo determinação contrária do SERV SAÚDE. 

3.6.10. O preço unitário da HORA deve incluir os custos para produzir e entregar todos os artefatos 

envolvidos no atendimento da demanda, desde o planejamento até a implantação em produção das 

funcionalidades previstas. 

3.6.11. As ações resultantes dos Serviços Técnicos Especializados passarão a ser parte integrante do SI 

e, portanto, passarão a integrar o escopo dos serviços de suporte técnico e cabe à CONTRATADA 

atualizar o Catálogo de Serviços de Suporte Técnico. 

3.6.12. Nenhuma melhoria deverá impedir ou ser afetada por atualizações de versão do SI, salvo se 

expressamente autorizado pelo SERV SAÚDE, após comunicação formal pela CONTRATADA 

dos impactos futuros da manutenção. Caso, no planejamento, a CONTRATADA não faça o alerta 

quanto aos impactos futuros do serviço, ficará ela responsável pela adequação futura do SI na 

atualização de versão, sem ônus adicional para o SERV SAÚDE. 

3.6.13. A prestação dos Serviços Técnicos Especializados, quando executado nas instalações do SERV 

SAÚDE, ocorrerá, preferencialmente, em horário comercial local, de segunda-feira a sexta-feira, 

indicado na       Ordem de Serviço. Quando houver necessidade de execução de serviço fora do 

horário preferencial, inclusive em finais de semana ou feriados, este deverá estar claramente 

especificado na Ordem de Serviço e não poderá ter ônus adicionais para o SERV SAÚDE. 

3.6.14. A documentação produzida durante a execução dos serviços, seja em papel ou meio eletrônico, 

será de propriedade do SERV SAÚDE. 

3.6.15. O Serviços Técnicos Especializados compreende as seguintes obrigações: 

3.6.15.1. Elaborar projeto incluindo: 

3.6.15.1.1. Modificações que serão executadas. 

3.6.15.1.2. Janelas de execução. 

3.6.15.1.3. Eventos de indisponibilidade. 

3.6.15.1.4. Avaliação dos riscos envolvidos. 

3.6.15.2. Efetuar todos os testes necessários para que a nova versão entre em produção conforme 

especificações aprovadas. 

3.6.15.3. Elaborar relatório com detalhamento das HORAS executadas em serviço, 

especificando o escopo atendido. 

 

3.7. Da abertura de Ordem de Serviço (OS). 

3.7.1. Os acionamentos para a prestação dos serviços, sob demanda, serão feitos por Ordem de Serviço 

(OS), a ser entregue à CONTRATADA. 

3.7.1.1. A Ordem de Serviço (OS) a ser elaborada pelo SERV SAÚDE, deverá detalhar a demanda, 

o período de execução, a estimativa de HORAS e a previsão de conclusão da demanda. 

3.7.1.2. A CONTRATADA terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinatura da Ordem de Serviço (OS). 

3.7.1.3. A CONTRATADA não poderá iniciar qualquer tipo de atividade sem o recebimento da 

Ordem de Serviço (OS), devidamente assinada e entregue pelo Gestor do Contrato. 

3.7.1.4. A CONTRATADA não poderá executar os serviços acima da quantidade demandada na 

Ordem de Serviço (OS). 

3.7.1.4.1. Caso seja necessário reforço na quantidade demandada inicialmente, deverá ser 

emitida nova Ordem de Serviço (OS), observado os procedimentos desta Cláusula. 

3.7.1.5. Os serviços serão utilizados sob demanda, não havendo obrigatoriedade de realização do 

total ou de parte estimado. 

3.7.1.6. A CONTRATADA deve observar atentamente o prazo previsto para a conclusão dos 

serviços. 

3.7.1.7. Caso o prazo não consiga ser cumprido, a CONTRATADA deve encaminhar justificativa 

com antecedência de 5 (cinco) dias úteis para avaliação do SERV SAÚDE. Não serão aceitas 

justificativas à posteriori, o que resultará nas sanções previstas nos acordos de nível de 

serviço. 



 

 

3.7.1.7.1. O encaminhamento de justificativa para atrasos, não implica a não aplicação de 

penalidade conforme estipulado nos níveis de serviços, salvo nos casos em que o 

atraso seja de responsabilidade do SERV SAÚDE. 

3.7.1.8. A CONTRATADA deverá apresentar Relatório de Conclusão dos serviços prestados após o 

encerramento, apresentando de forma detalhada todas as atividades executadas. 

3.7.1.9. Os serviços serão considerados concluídos após a emissão do Relatório de Conclusão da 

Ordem de Serviço (OS). 

 

3.8. Documentação Comercial 

3.8.1. Não serão permitidas as modalidades de licenciamento por usuário flutuante (concorrente) ou por 

usuário nominais. 

3.8.2. Informações de volumetrias estimadas do SERV SAÚDE para o dimensionamento da Proposta 

Comercial são: 

3.8.2.1. 20 usuários (Funcionários do SERV SAÚDE). 

3.8.2.2. 200 prestadores (Médicos, Clínicas, Hospitais, Laboratórios e outros) 

3.8.2.3. 10.000 Beneficiários 

 

3.8.3. Os tipos de usuários, foram agrupados conforme a seguinte definição: 

3.8.3.1.  Usuários Administradores: empregados do SERV SAÚDE com permissão para realizar 

configurações, parametrizações, inclusão de permissões a outros usuários, além de todas 

funções dos usuários operacionais, nos seus respectivos processos na Solução ERP. 

3.8.3.2. Usuários Desenvolvedores: empregados do SERV SAÚDE com acesso irrestrito aos 

processos de negócio e funções de desenvolvimento (desenvolver, modificar programas e 

testar) nos ambientes do SI. 

3.8.3.3. Usuários Operacionais: empregados do SERV SAÚDE com permissão para realizar 

inclusões, atualizações, exclusões e consultas, em todas as funções de seus respectivos 

processos na Solução ERP. 

3.8.3.4. Usuários Auditores: empregados do SERV SAÚDE com acesso irrestrito de consulta a todas 

as informações de negócio do SI, incluindo logs de auditoria. 

3.8.3.5. Quantidade de usuários simultâneos no sistema: Média de 10 usuários simultâneos. 

 

4. Apresentação do Sistema de Informação (SI) na fase de Julgamento da Proposta 

 

4.1. Após aceitação do lance de menor valor, a LICITANTE deverá apresentar a solução ofertada ao 

PREGOEIRO e Equipe de Apoio, demonstrando que esta atende aos requisitos do Edital. 

4.2. A aceitação da proposta será condicionada à aprovação do Sistema de Contas Médicas pelo SERV 

SAUDE nesta apresentação; 

4.3. A Apresentação será iniciada em até dois dias uteis após a suspensão da sessão de pregão eletrônico; 

4.4. A data e horário para início da Apresentação serão marcados durante a sessão de licitação. 

4.5. A apresentação ocorrerá, preferencialmente, através do aplicativo videoconferência Microsoft Teams, 

ou outro que possua versão gratuita. 

4.6. A Apresentação será gravada;  
4.7. A Apresentação poderá ser suspensa a critério do SERV SAÚDE, e retomada em dia e horário 

informados durante a própria Apresentação; 

4.8. Será permitida a participação de outros licitantes durante a apresentação, na condição de ouvinte.  
4.8.1. A solicitação de participação deverá ocorrer durante a sessão de licitação através do fornecimento 

endereço de e-mail para envio de convite. 

4.8.2. Não será permitido aos licitantes ouvintes participação na apresentação com questionamentos por 

áudio ou via chat durante a apresentação.  

4.9. Durante a apresentação, a SERV SAUDE poderá solicitar informações pertinentes às especificações 

exigidas no Edital a respeito do SI. 

4.10. A Apresentação constituir-se-á, na prática, em uma simulação completa do ambiente operacional de 

utilização do SI, fazendo uso das funcionalidades, dos acessórios, sistemas eletrônicos e computacionais, 

aplicando integralmente os procedimentos, tanto para operação normal quanto para o tratamento de 

exceções. 

4.11. A LICITANTE deverá providenciar a infraestrutura necessária à execução completa da Apresentação. 

4.11.1. A LICITANTE deverá providenciar um ambiente não produtivo da mesma solução SaaS 

ofertada para a execução completa da Apresentação. 



 

 

4.12. A LICITANTE poderá apresentar, antes do início da Apresentação, o plano de teste dos requisitos 

descritos no Anexo B da Minuta de Contrato – Especificação dos Requisitos Funcionais e Anexo C da 

Minuta de Contrato – Especificação dos Requisitos Não Funcionais, com a ordem de execução dos 

testes. 

4.12.1. Para os requisitos em que a LICITANTE declarar necessidade de customização, desde que 

respeitado o limite de 50% do total de requisitos obrigatórios para a apresentação do SI, fica 

dispensada a Apresentação. 

4.12.2. Os requisitos obrigatórios para a apresentação do SI estão identificados nos Anexo B – 

Especificação dos Requisitos Funcionais, e anexo C da Minuta de Contrato – Especificação dos 

Requisitos Não Funcionais, na coluna “Item para Apresentação”. 

4.13. Eventuais problemas identificados no SI durante o processo de Apresentação, a critério da LICITANTE, 

poderão ser corrigidos em até 01 (um) dia útil, contados a partir da comunicação do fato pelo SERV 

SAÚDE na apresentação. 

4.14. Para viabilizar o processo de Apresentação, é de responsabilidade da LICITANTE: 

4.14.1. Todos os custos envolvidos na disponibilização do ambiente da solução SaaS ofertada. 

4.14.2. Todos os custos envolvidos com deslocamento, hospedagem e alimentação dos técnicos 

envolvidos no processo de Apresentação. 

4.14.3. A análise da necessidade e a respectiva implantação de componentes adicionais. 

4.14.4. Os ajustes e parametrizações necessários da solução SaaS ofertada e a adequação das soluções 

de apoio ofertadas conjuntamente com parte da solução integrada. 

4.14.5. Estimar e disponibilizar profissionais necessários para o processo de avaliação técnica, 

consideradas as especificações, prazos e condições descritas neste documento. 

4.14.6. Formalizar a memória das atividades desenvolvidas. 

4.15. As Licitantes participantes do pregão poderão indicar até 01 (um) técnico para acompanhar a 

Apresentação. 

4.16. Constatado o não atendimento de requisitos exigidos neste edital, a proposta da LICITANTE será 

considerada não aprovada. 

 

5. Prazo de entrega, execução, vigência do Contrato. 

 

5.1. Prazo máximo para entrada em produção do Sistema de Informação (go live) é de 180 (cento e oitenta) 

dias, contados a partir da emissão da OS. 

5.2. Prazo para execução da licença de uso e infraestrutura inicia-se com a entrada em produção do SI. 

Conforme condições do Termo de Referência. Será limitado a até 12 (doze) meses a partir da assinatura 

do contrato. 

5.3. O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, contados da assinatura do contrato. 

5.4. Os prazos de execução da licença de uso e infraestrutura, serviços técnicos especializados e vigência 

poderão ser prorrogados em conformidade com a lei 8.666/93. 

 

6. Faturamento 

 

6.1. Serviço de Implantação: 

6.1.1. Os serviços de implantação serão faturados somente após o encerramento da respectiva Ordem de 

Serviço (OS), conforme especificação do Edital e seus anexos. 

6.1.2. Os valores do faturamento da OS deve considerar o valor do item Serviço de Implantação 

correspondente a proposta da CONTRATADA, aplicando o percentual do quadro abaixo:  

RELEASE Descrição Percentual do Valor 

RELEASE 1 Parametrizações e Migrações 10% 

RELEASE 2 Customizações e Integrações 15% 

RELEASE 3 Testes  15% 

RELEASE 4 Entrada em Produção (go-live) 40% 

RELEASE 5 Operação assistida 20% 

 

6.1.3. O SERV SAÚDE e a CONTRATADA poderão, em comum acordo, realizar mudanças nos 

percentuais de pagamento, desde que, seja registrada no Planejamento da respectiva Ordem de 

Serviço. 

6.1.4. A Release 5, Operação Assistida, poderá ser divido em parcelas mensais correspondentes aos 

meses previstos para esta entrega. 



 

 

6.1.4.1. O prazo da Operação Assistida só iniciará após a entrada do SI em produção; 

6.1.4.2. Caso valor integral ou fração da Release 5 não tenha sido pago no primeiro ano de contrato, 

o valor correspondente será objeto de prorrogação para o ano posterior; 

6.1.5. Os valores referentes aos Serviço de Implantação não poderão ser reajustados;  

6.1.6. Os itens previstos no Anexo B da Minuta de Contrato – Especificação dos Requisitos Funcionais 

e Anexo C da Minuta de Contrato – Especificação dos Requisitos Não Funcionais são objetos das 

OS dos Serviços de Implantação. 

 

6.2. Licença de uso e Infraestrutura: 

6.2.1. É previsto o pagamento de até 12 parcelas mensais, referentes ao valor da Licença de Uso e 

Infraestrutura. 

6.2.2. O valor da Licença de Uso e Infraestrutura será devido pelo SERV SAÚDE somente após a entrada 

efetiva do SI em Produção (Go-Live). 

6.2.3. Os valores das parcelas serão mensais e irreajustáveis no primeiro ano de contratação. 

6.2.4. A antecipação da entrada do SI em produção significará o aumento no número de parcelas mensais 

pela Licença de uso e Infraestrutura. 

6.2.5. O atraso na entrada do SI em produção significará a diminuição no número de parcelas mensais 

pela Licença de uso e Infraestrutura. 

6.2.6. Os valores das parcelas mensais não realizadas serão automaticamente suprimidas do contrato. 

6.2.7. No mês de entrada do SI em produção, a cobrança da Licença de uso e Infraestrutura a cobrança 

deverá ser proporcional. Considerar-se-á a formula: Valor da Fatura = (A-B)*(C/A), onde: 

A = 30, o número de dias do mês comercial; 

B = o dia de entrada em produção; 

C = o valor mensal da licença de Uso 

Ex. Entrada em produção dia 10. Aplica-se: Valor da Fatura = (30-10)*(Valor Mensal/30). 

6.2.8. Nos demais meses a fatura deverá possuir o valor mensal integral, considerando execução do 

primeiro ao último dia do mês comercial, salvo descontos por inadimplemento; 

 

6.3. Serviços Técnico Especializado  

6.3.1. Os Serviços Técnico Especializado serão faturados somente após os encerramentos das respectivas 

Ordens de Serviço (OS), conforme especificação do Edital e seus anexos. 

6.3.2. Os valores dos faturamentos das OS devem considerar o valor individual da Hora Técnica 

Especializada na proposta da CONTRATADA multiplicado pelo número de horas apontadas na 

OS. 

6.3.3. Os itens previstos no Anexo B da Minuta de Contrato – Especificação dos Requisitos Funcionais 

e Anexo C da Minuta de Contrato – Especificação dos Requisitos Não Funcionais não serão objetos 

das OS dos Serviços Técnico Especializado. 

6.3.4. Os valores das horas do Serviço Técnico Especializado serão irreajustáveis no primeiro ano de 

contratação. 

 

6.4. O faturamento deverá ser emitido uma única vez ao mês e com a cobrança em conjunto dos itens devidos. 

Deverá conter os valores unitários por item de acordo na proposta comercial e com as condições para 

faturamento de cada item separadamente. 

6.5. A definição das alíquotas de impostos incidentes sob cada componente faturado do objeto é de 

responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. 

6.6. Antes da emissão da fatura a CONTRATADA deverá submeter a prévia da Fatura para o SERV SAÚDE, 

para conferência e aprovação;  

 

 

 

OLÍVIA OLIVEIRA MUNIZ 

Responsável 

Gerente de administração do serv. saúde 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II  
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL  

Pregão Eletrônico nº 

Processo N° 

 

A empresa.................................................................................................estabelecida na 

...................................................................., telefone............................................, e-mail 

pessoal...............................................................................................................................e- 

mail profissional..................................................., Conta Bancária (banco, Agência e Conta 

Corrente) ....................................., inscrita no CNPJ sob nº ..................................., propõe 

fornecer ao Serv Saúde, em estrito cumprimento ao previsto  no  edital da licitação em 

epígrafe, especialmente no que tange às Especificações do Objeto (Anexo I do edital): 

 
Item Descrição Métrica Quantidade 

Estimada 

Valor 

Uni (A) 

Valor Mês 

(B) 

Valor 

Item(C) 

1 Serviço de Implantação Serviço 5 RELEASES - -  

2 Licença de uso  Por beneficiário 10.000    

3 Serviço Técnico  Hora/ano 400  -  

Valor total do contrato (D)  

 
(A)  Valor unitário: não se aplica ao serviço de implantação; para licença de Uso deve-se definir o valor por beneficiário/mês; para 

serviço especializado deve-se definir valor por hora técnica. 
(B) Valor Mês: não se aplica ao serviço de implantação e ao serviço técnico; para licença de Uso deve ser multiplicado o valor por 

Beneficiário com a quantidade estimada de dez mil beneficiários. 

(C) Valor Item: Item serviço de implementação deve conter o valor total da implementação do SI; para licença de Uso deve-se multiplicar 
o valor Mês por doze meses; para serviço especializado deve multiplicar o valor Unitário pelo número de horas estimadas 

(quatrocentas). 

(D)  Valor total do contrato (D) é a soma dos Valores dos Item(C);  
 

DECLARAÇÃO 
 

1 - O prazo de eficácia desta proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão 
pública do Pregão. 

2 - A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da 

licitação estender-se-á ao prazo de convocação previsto no art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 

8.666/93. 

3 - Condições de Pagamento: conforme Termo de Referência. 
 

Dados do representante da empresa, conforme consta no contrato social ou procuração: 

Nome: 

Identidade nº/Órgão expedidor: 

CPF nº 

RG nº 

CNPJ: 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

 

Data: ____ de ___________ de 20____ 

 

 

_____________________________________________________ 

(nome e assinatura do representante legal da licitante) 

RG: / Cargo 



 

 

ANEXO III  
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

(Nome da Empresa) _____ , inscrita no CNPJ sob o nº _______________, por intermédio 

de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ______________________ , portador do RG nº 

_______________ e CPF nº _______________ , DECLARA sob as sanções 

administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que, na presente data, é considerada: 

 

(  ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3.º da Lei Complementar nº 123/2006. 
 

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3.º da Lei 
Complementar nº 123/2006. 

 

 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3.º da Lei 

Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 

147/2014, cujos termos declara conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o 

direito da preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão 

Eletrônico N° 14/2020, realizado pelo Serv Saúde, bem como desfrutar dos benefícios 

previstos em Lei. 
 
 
 
 

 

(Local), _________ de _____________ de _____________ 

 

 

 

 ____ 
__________________________________  

(Carimbo e Assinatura) 
 



 

 

ANEXO IV  
DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII do ART. 7º da  

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

REF: Edital do Pregão Eletrônico nº 
 
 
 
 

(Nome da Empresa)________________________________, inscrita no CNPJ nº_______, 

por intermédio do seu representante legal Sr.(a) ____________________, portador do RG 

nº ___________________ e do CPF nº _______________________, DECLARA, para fins 

do disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela 

Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 
 

 

[ ] Ressalva, emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de  
aprendiz.  
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

 
 
 
 

 

(Local), ____________ de _____________ de ________. 
 
 
 

 

__________________________________ 

(Carimbo e Assinatura) 
 
 
 



 

 

ANEXO V 

 

TERMO DE ADESÃO  

AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE LICITAÇÕES E 

LEILÕES DO BRASIL E DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES 

 

 

Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica) 

 

Razão Social: 

 

Ramo de Atividade: 

 

Endereço: 

 

 Bairro: 

Complemento:  

Cidade: UF: 

  

CEP: CNPJ: 

  

Telefone Comercial: Inscrição Estadual: 

  

Representante Legal: RG: 

  

E-mail:  CPF: 

   

Resp. Financeiro:   

   

E-mail Financeiro:  Telefone: 

   

ME/EPP:  (  ) SIM (  ) Não 

   

 

1. Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua 

adesão ao Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa de 

Licitações e Leilões do Brasil, do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade 

com as disposições que seguem. 

 

2. São responsabilidades do Licitante: 

 

I. tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de 

negócios dos quais venha a participar; 

 

II. observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos 

editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor; 

 



 

 

III. observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas 

demais normas e regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, dos 

quais declara ter pleno conhecimento; 

 

IV. designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme 

Anexo V.a; e  

 

V. pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 

 

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica 

o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo VI do Regulamento 

Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil. 

 

4. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões a expedir boleto de cobrança 

bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos 

no Anexo VI do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações 

e Leilões. 

 

5. (cláusula facultativa – para caso de uso de Célula de Apoio (Corretoras) O 

Fornecedor/Comprador outorga plenos poderes à sociedade corretora abaixo qualificada, 

nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código Civil Brasileiro, para o fim específico de 

credenciá-lo e representá-lo nos negócios de seu interesse realizados por meio do Sistema 

Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, podendo a sociedade 

corretora, para tanto: 

 

i. declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital; 

 

ii. apresentar lance de preço; 

 

iii. apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo pregoeiro; 

 

iv. solicitar informações via sistema eletrônico; 

 

v. interpor recursos contra atos do pregoeiro; 

 

vi. apresentar e retirar documentos; 

 

vii. solicitar e prestar declarações e esclarecimentos; 

 

viii. assinar documentos relativos às propostas; 

 

ix. emitir e firmar o fechamento da operação; e 

 

x. praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente 

mandato, que não poderá ser substabelecido. 

 

 

Célula de Apoio (corretora): 

 



 

 

Endereço: 

 

CNPJ: 

 

6. O presente Termo de Adesão é válido por 12 meses, podendo ser rescindido ou revogado, 

a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das 

responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em 

andamento. 

 

Local e data: 

 

____________________________________________________________________ 

 

Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório 

 

 

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS 

ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS 

ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO 

(AUTENTICADAS). 

 

 



 

 

ANEXO V.a 

 

Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações 

da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - (Licitante direto) 

 

Indicação de Usuário do Sistema 

 

Razão Social do Licitante: 

CNPJ/CPF: 

 

Operadores 

 
1 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

  

2 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

 

O Licitante reconhece que: 

i. a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de 

uso exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais 

danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido; 

 

ii. o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante 

solicitação escrita de seu titular ou do Licitante; 

 

iii. a perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser 

comunicada imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; e 

 

iv. o Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações 

efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e 

verdadeiros; e 

 

v. o não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa, 

no Serviço de Proteção de Crédito e no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha 

ou de Chave Eletrônica. 

 

Local e data: 

 

____________________________________________________________________ 

 

Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório 
 



 

 

ANEXO VI 

 

CUSTO PELA UTILIZAÇÃO  

DO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE LICITAÇÕES E 

LEILÕES DO BRASIL E DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES 

 – SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR 

 

Pregões Eletrônicos, Pregões Presenciais em formato WEB; Pregões Eletrônicos de 

 

Compra Direta, Cotação Eletrônica de Preços: 

 

Não optantes pelo sistema de registro de preços. 

 

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 

45 dias após a adjudicação – limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) 

por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da Bolsa de 

Licitações e Leilões do Brasil. 

 

Optantes pelo sistema de registro de preços: 

 

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento 

parcelado em parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e 

sucessivas com emissão do boleto em 60(sessenta) dias após a adjudicação – com 

limitação do custo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados 

mediante boleto bancário em favor da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil. 

 

O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa 

de 10% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao 

crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da Bolsa e ao automático 

cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica. 

 

Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na 

plataforma, o licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente 

arcados com o uso da plataforma eletrônica no respectivo lote cancelado. 

 

DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS 

 

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação 

junto no sistema de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do 

sistema da BLL. A corretagem será pactuada entre os interessados de acordo com as regras 

usuais do mercado. 

 

CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA – EMPRESAS PRIVADAS – 

SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR 

 

- Pregões Eletrônicos, Pregões em formato Web ou Cotações Eletrônicas: 

 

 

 



 

 

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor da adjudicação do lote, com vencimento 

em 45 dias após a adjudicação – limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da Bolsa de 

Licitações e Leilões do Brasil. 

 

O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa 

de 10% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao 

crédito (SPC/ SERASA e OUTROS) e cadastro dos inadimplentes da Bolsa e ao automático 

cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica. 

 

DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS 

 

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação 

junto no sistema de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do 

sistema da BLL. A corretagem será pactuada entre os interessados de acordo com as regras 

usuais do mercado. 

 

DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR 

 

Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos neste 

anexo e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos. 

 

 

Local e data: 

______________________________________________________________ 

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS 

ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ÚLTIMAS 

ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO 

(AUTENTICADAS) 

 



 

 

ANEXO VII 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 
 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS – SERVSAÚDE E 

XXXXXXXXXXXX 

 

O INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO 

INTERNO, INSCRITO NO CNPJ/MF Nº. 06.016.527/0001-90, SITO NA AVENIDA JOÃO 

PONCE DE ARRUDA, 1510 – LOTEAMENTO CELLOS – RONDONÓPOLIS/MT, NESTE 

ATO REPRESENTADO PELA DIRETORA EXECUTIVA Sr.ª XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

E A GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO Sr.ª XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX E O GERENTE 

DE FINANÇAS O SR. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, AQUI DENOMINADO DE 

CONTRATANTE, E DO OUTRO LADO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, PESSOA JURÍDICA 

DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

DORAVANTE DENOMINADA SIMPLESMENTE CONTRATADO, TÊM JUSTO E 

CONTRATADO O QUE SEGUE:  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAL 

O PRESENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTA-SE: 

1.1 – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE XXXXXXXXX 

1.2 – NAS REGRAS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 

8.883/1994 E DEMAIS CONVENÇÕES ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. 

1.3 NOS TERMOS PROPOSTOS PELO CONTRATADO QUE SIMULTANEAMENTE: 

a) CONSTEM DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EPIGRAFADO; 

b) NÃO CONTRARIEM O INTERESSE PÚBLICO;  

c) OS PRINCIPIOS GERAIS DE DIREITO PÚBLICO; 

d) SUPLETIVAMENTE, NOS PRINCÍPIOS DA TEORIA DOS CONTRATOS E NAS 

DISPOSIÇÕES DE DIREITO PRIVADO. 

 



 

 

 CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

2.1. O OBJETO DESTE CONTRATO É A CONTATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CONTAS MÉDICAS PARA 

APOIO A AUTOGESTÃO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS – SERV SAÚDE, COMO SERVIÇO 

(SOFTWARE AS A SERVICE - SAAS), COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, 

MANUTENÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA; 

2.2 CONSTITUI PARTE DA ESPECIFICAÇÃO TECNICA OS ANEXOS B DESTA MINUTA 

DE CONTRATO – ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS E ANEXO C DESTA 

MINUTA DE CONTRATO – ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO  

3.1 - A EXECUÇÃO DO OBJETO DO PRESENTE CONTRATO SERÁ DE FORMA DIRETA, 

POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÉRIO, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO 

NA LEI N. 8.666/1993.  

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DE CONTRATO E DA FORMA DE PAGAMENTO:  

4.1. O VALOR TOTAL DO CONTRATO É DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

4.2. CONTRATANTE EFETUARÁ O PAGAMENTO APÓS DECORRER 30 (TRINTA) DIAS 

DA APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL PELA CONTRATADA, DEVIDAMENTE 

CERTIFICADA PELO FISCAL DE CONTRATO, CONFORME DEMAIS CONDIÇÕES DO 

EDITAL. 

4.2. NO PREÇO ESTABELECIDO ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS RELATIVAS 

À ENTREGA DO SERVIÇO (TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, SEGUROS) 

4.3. CASO CONSTATADO ALGUMA IRREGULARIDADE NAS NOTAS 

FISCAIS/FATURAS, ESTAS SERÃO DEVOLVIDAS A CONTRATADA, PARA AS 

NECESSÁRIAS CORREÇÕES, COM AS INFORMAÇÕES QUE MOTIVARAM SUA 

REJEIÇÃO, SENDO O PAGAMENTO REALIZADO APÓS A REAPRESENTAÇÃO DAS 

NOTAS FISCAIS/FATURAS CORRETAS, SEM A NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO NOS 

VALORES. 



 

 

 

4.4. NENHUM PAGAMENTO SERÁ EFETUADO À CONTRATADA ENQUANTO 

PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO QUALQUER OBRIGAÇÃO. ESSE FATO NÃO SERÁ 

GERADOR DE DIREITO A REAJUSTAMENTO DE PREÇOS OU À ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA:  

5.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO SERÁ DE 12 (DOZE) MESES, 

COMPREENDENDO AO PERÍODO DE xxxxxxxxxxxxx, PODENDO SER PRORROGADO DE 

ACORDO COM A LEI NO. 8.666 DE 1993 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, ALÉM DE OUTRAS PREVISTAS 

NESTE CONTRATO E NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE, AS SEGUINTES: 

A) CUMPRIR OS PRAZO E CONDIÇÕES ESTIPULADOS NO EDITAL E SEUS 

ANEXOS; 

B) MANTER, DURANTE TODA A EXECUÇÃO DO CONTRATO, EM 

COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, TODAS AS 

CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO; 

C) SERÁ DE ÚNICA E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, O 

PAGAMENTO DE EVENTUAIS DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO DE 

PROPRIEDADE DA CONTRATANTE OU A TERCEIROS, DECORRENTES DA 

AÇÃO OU OMISSÃO POR PARTE DOS FUNCIONÁRIOS DA CONTRATADA. 

D) A DECLARANTE FICA CIENTE DE QUE SE HOUVER INCOMPATIBILIDADE DE 

SUAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS APRESENTADAS PELOS 

SERVIÇOS ESTARÁ SUJEITA ÀS SANÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO 

VIGENTE E A NÃO SUBSTITUIÇÃO PELO PRODUTO ADEQUADO SERÁ 

CONSIDERADA COMO RECUSA DE ENTREGA. 

E) FISCALIZAR O PERFEITO CUMPRIMENTO DAQUILO A QUE SE OBRIGOU, 

CABENDO-LHE, INTEGRALMENTE, OS ÔNUS DECORRENTES. TAL 

FISCALIZAÇÃO DAR-SE-Á INDEPENDENTEMENTE DA QUE SERÁ EXERCIDA 



 

 

PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DESIGNADOS PELOS ÓRGÃOS/ENTIDADE. 

F) INDENIZAR TERCEIROS E/OU AO ÓRGÃO/ENTIDADE, MESMO EM CASO DE 

AUSÊNCIA OU OMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DE SUA PARTE, PELOS DANOS 

CAUSADOS POR SUA CULPA OU DOLO, DEVENDO A CONTRATADA ADOTAR 

TODAS AS MEDIDAS PREVENTIVAS, COM FIEL OBSERVÂNCIA ÀS EXIGÊNCIAS 

DAS AUTORIDADES COMPETENTES E ÀS DISPOSIÇÕES LEGAIS VIGENTES. 

G) A CONTRATADA FICARÁ OBRIGADA A ACEITAR NAS MESMAS CONDIÇÕES 

DO EDITAL, OS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, 

ATÉ 25% (VINTE E CINCO) POR CENTO DO VALOR DO OBJETO ADJUDICADO, 

DEVENDO SUPRESSÕES ACIMA DESSE LIMITE SER RESULTANTES DE ACORDO 

ENTRE AS PARTES. 

H) RESPONSABILIZAR-SE PELOS ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, 

PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, ASSIM COMO TODOS OS 

IMPOSTOS, TAXAS, SEGUROS, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, 

DESLOCAMENTO, FRETES E QUAISQUER OUTRAS DESPESAS RESULTANTES 

DA EXECUÇÃO DO CONTRATO. PARA GARANTIR QUE A EMPRESA 

CONTRATADA ESTÁ ATENDENDO AS CONDIÇÕES DA HABILITAÇÃO. 

I) TODOS OS IMPOSTOS E TAXAS, QUE FOREM DEVIDOS EM DECORRÊNCIA DAS 

CONTRATAÇÕES DO OBJETO DO EDITAL CORRERÃO POR CONTA EXCLUSIVA 

DA CONTRATADA. 

J) APRESENTAR CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO PARA TODAS AS ETAPAS, 

NA ASSINATURA DESSE. 

K) DISPONIBILZAR EQUIPE TÉCNICA IN LOCO, NO PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO. 

L) DEMAIS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES PREVISTAS NA LEI N. 8.666/93 E 

ALTERAÇÕES, E NA LEI N. 10.520/2002, E DEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  

7.1. PARA GARANTIR O FIEL CUMPRIMENTO DO OBJETO DESTE CONTRATO, A 

CONTRATANTE SE OBRIGA A: 

A) EFETUAR O PAGAMENTO NA FORMA CONVENCIONADA NESTE INSTRUMENTO; 



 

 

 

B) RETER NA FONTE OS DEMAIS TRIBUTOS EVENTUALMENTE INCIDENTES SOBRE 

OS BENS ADQUIRIDOS E REPASSAR A QUEM DE DIREITO, NA FORMA E PRAZOS 

LEGAIS, SOB PENA DE REPONSABILIDADE; 

C) PROMOVER, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE, O ACOMPANHAMENTO E A 

FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOB OS ASPECTOS QUANTITATIVO E 

QUALITATIVO, ANOTANDO EM REGISTRO PRÓPRIO AS FALHAS DETECTADAS E 

COMUNICANDO ÀO CONTRATADO AS OCORRÊNCIAS DE QUAISQUER FATOS QUE, 

A SEU CRITÉRIO, EXIJAM MEDIDAS CORRETIVAS POR PARTE DAQUELA;  

D) FORNECER AO CONTRATADO TODOS OS ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS 

PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA; 

E) RESPONSABILIZAR-SE POR TODA A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA A 

INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO A SER CEDIDO NA MODALIDADE COMODATO; 

F) PERMITIR O LIVRE ACESSO DOS FUNCIONÁRIOS DA CONTRATADA, 

DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS, AOS LOCAIS DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

A SER CEDIDO NA MODALIDADE COMODATO SE HOUVER; 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO: 

8.1. A INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO PODERÁ ENSEJAR A SUA 

RESCISÃO, CONFORME DISPOSTO NOS ARTIGOS 77 A 80 DA LEI N.º 8.666/93.  

8.2 OS CASOS DE RESCISÃO CONTRATUAL SERÃO FORMALMENTE MOTIVADOS NOS 

AUTOS DO PROCEDIMENTO, ASSEGURADO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. 

8.3 A RESCISÃO DO CONTRATO PODERÁ SER:  

A) DETERMINADA POR ATO UNILATERAL E ESCRITO DA CONTRATANTE NOS 

CASOS ENUMERADOS NOS INCISOS I A XII E XVII DO ARTIGO 78 DA LEI N° 8.666/93, 

MEDIANTE NOTIFICAÇÃO ATRAVÉS DE OFÍCIO ENTREGUE DIRETAMENTE OU POR 

VIA POSTAL, COM  



 

 

PROVA DE RECEBIMENTO, SEM PREJUÍZO DAS PENALIDADES PREVISTAS NESTE 

CONTRATO;  

B) AMIGÁVEL, POR ACORDO ENTRE AS PARTES, MEDIANTE A ASSINATURA DE 

TERMO ADITIVO AO CONTRATO, DESDE QUE HAJA CONVENIÊNCIA PARA A 

CONTRATANTE; E  

C) JUDICIAL, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO, PARÁGRAFO TERCEIRO. A RESCISÃO 

UNILATERAL OU AMIGÁVEL DEVERÁ SER PRECEDIDA DE AUTORIZAÇÃO ESCRITA 

E FUNDAMENTADA DA AUTORIDADE COMPETENTE. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – DE CONFORMIDADE COM O § 2° DO ARTIGO 79, DA LEI N° 

8.666/93, QUANDO A RESCISÃO OCORRER COM BASE NOS INCISOS XII A XVII DO 

ARTIGO 78 DA MESMA LEI , SEM QUE HAJA CULPA DO CONTRATADO, SERÁ ESTE 

RESSARCIDO DOS PREJUÍZOS REGULARMENTE COMPROVADOS QUE HOUVER 

SOFRIDO , TENDO AINDA DIREITO A DEVOLUÇÃO DE GARANTIA; AOS 

PAGAMENTOS DEVIDOS PELA EXECUÇÃO DO CONTRATO ATÉ A DATA DA 

RESCISÃO ; E AO PAGAMENTO DO CUSTO DE DESMOBILIZAÇÃO.  

PARÁGRAFO SEGUNDO - A RESCISÃO PODERÁ ACARRETAR A RETENÇÃO DOS 

CRÉDITOS DECORRENTES DO CONTRATO, ATÉ O LIMITE DOS PREJUÍZOS CAUSADOS 

À CONTRATANTE. 

CLÁUSULA NONA - DAS MULTAS E PENALIDADES: 

9.1. RESSALVADOS OS CASOS FORTUÍTOS OU DE FORÇA MAIOR, DEVIDAMENTE 

COMPROVADOS, OU AINDA SITUAÇÕES QUE A CONTRATANTE CABERIA OBVIAR. 

A CONTRATADA FICARÁ SUJEITA A MULTA DE 15% (DEZ POR CENTO), CALCULADA 

SOBRE O VALOR GLOBAL ATUALIZADO DE SUA PROPOSTA, CASO DEIXE DE 

CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NESTE CONTRATO.  

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERÇÃO DO CONTRATO: 

10.1. O CONTRATO PODERÁ SER ALTERADO, COM AS DEVIDAS JUSTIFICATIVAS, 

UNILATERALMENTE PELA CONTRATANTE: 

 



 

 

A. QUANDO HOUVER MODIFICAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES, PARA MELHOR 

ADEQUAÇÃO TÉCNICA AOS SEUS OBJETIVOS; 

B. QUANDO NECESSÁRIO A MODIFICAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL EM 

DECORRÊNCIA DE ACRÉSCIMO OU DIMINUIÇÃO QUANTITATIVA DE SEU 

OBJETO, NOS LIMITES PERMITIDOS PELA LEI Nº. 8.666/893.   

C. SERÁ PERMITIDA A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, DESDE QUE SEJA 

OBSERVADO O PRAZO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA DATA DA 

PROPOSTA OU DA DATA DA ÚLTIMA REPACTUAÇÃO, VISANDO À 

ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS DO MERCADO, MEDIANTE DEMONSTRAÇÃO 

ANALÍTICA DA VARIAÇÃO DOS COMPONENTES DOS CUSTOS DO CONTRATO, 

DEVIDAMENTE JUSTIFICADA, POR TERMO ADITIVO. 

 CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

11.1 – A CONTRATANTE PROMOVERÁ POR MEIO DE SEU REPRESENTANTE, O 

ACOMPANHAMENTO E A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB OS ASPECTOS 

QUANTITATIVO E QUALITATIVO, ANOTANDO EM REGISTRO PRÓPRIO AS FALHAS 

DETECTADAS E COMUNICANDO AO CREDENCIADO AS OCORRÊNCIAS DE 

QUAISQUER FATOS QUE EXIJAM MEDIDAS CORRETIVAS POR PARTE DAQUELE, E 

NOS TERMOS DO ARTIGO 67, § 1º E 2º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/, QUE NESTE ATO SERÁ 

O SERVIDOR, XXXXXXXXX, SERVIDOR PUBLICO LOTADO NO INSTITUTO SERV 

SAÚDE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1 - AS DESPESAS DECORRENTES DO PRESENTE CONTRATO CORRERÃO POR 

CONTA DE RECURSOS ORIUNDOS DO PRÓPRIO ORÇAMENTO-PROGRAMA DO 

INSTITUTO SERV SAÚDE, DOS EXERCÍCIOS DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, NA 

CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

07– INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE RONDONÓPOLIS 

01 – INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE RONDONÓPOLIS 

33.90.40.00.00 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 

PESSOA JURÍDICA.  



 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS 

13.1 - OS CASOS OMISSOS NO PRESENTE AJUSTE SERÃO RESOLVIDOS DE COMUM 

ACORDO ENTRE OS CONTRATANTES, PODENDO SER FIRMADOS, SE NECESSÁRIO 

TERMOS ADITIVOS QUE FARÃO PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO 

14.1 - O CONTRATANTE, PARA FINS DE EFICÁCIA DO PRESENTE CONTRATO, 

PROVIDENCIARÁ SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT, NA FORMA DE EXTRATO, NOS TERMOS DO ART. 61, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.666/93 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO CONTRATUAL 

15.1 AS PARTES ELEGEM COMO DOMICÍLIO LEGAL, O FORO DA COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS - MT PARA DIRIMIR QUAISQUER LITÍGIOS DECORRENTES DA 

APLICAÇÃO DESTE CONTRATO, EXCLUINDO-SE QUALQUER OUTRO POR MAIS 

PRIVILEGIADO QUE SEJA E, POR ESTAREM DEVIDAMENTE ACORDADOS. 

DECLARAM AS PARTES CONTRATANTES ACEITAREM AS DISPOSIÇÕES 

ESTABELECIDAS NAS CLAUSULAS DESTE INSTRUMENTO, SUJEITANDO-SE AS 

NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N° 8.666/93, BEM COMO AS DEMAIS NORMAS 

COMPLEMENTARES.  

POR ESTAREM JUSTOS E ACERTADOS, FIRMAM O PRESENTE CONTRATO EM (02) 

DUAS VIAS, DE IGUAL TEOR E FORMA E NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS, 

QUE ABAIXO TAMBÉM SUBSCREVEM PARA OS FINS PRETENDIDOS.  

RONDONÓPOLIS-MT, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

DIRETORA EXECUTIVA 

 

     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

GERENTE DE FINANÇAS 

 

 



 

 

 

__________________________________ 

FISCAL DE CONTRATO 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

1.  

        

 

Xxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 

DE ACORDO:   

                                                     xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ASSESSOR JURÍDICO – SERV SAÚDE - OAB/MT XXX.XXX 

 



Nativo / Nativo por 
Parametrização

Customizado

Aplicativo do Beneficiário 1.1 Acessar rede credenciada "sem Login"
Permitir acesso e exibição da Lista da rede credenciada, com filtros 
de busca

X

Aplicativo do Beneficiário 1.2 Acessar rede credenciada "sem Login"
Permitir acesso do Mapa da rede Credenciada, com filtros e 
identificação da localização de prestador mais próximo, de acordo 
com filtro.

Aplicativo do Beneficiário 1.3
Acessar e exibir as Carteirinhas do titular e 
dependentes

Permitir Acesso a Carteirinhas do titular e dependentes X

Aplicativo do Beneficiário 1.4
Acessar e exibir as Carteirinhas do titular e 
dependentes

Permitir o compartilhamento da Carteirinhas do titular e 
dependentes

Aplicativo do Beneficiário 1.5
Diponibilizar Ferramenta de Central de Atendimento ao 
Beneficiário.

Permitir ao Beneficiário abertura e acompanhamento de chamados 
registrados, seguindo normativo do SERV SAÚDE.

X

Aplicativo do Beneficiário 1.6 Acessar contatos e canais de atendimento
Permitir ao Beneficiário acesso aos contatos e canais de 
atendimento do SERV SAUDE.

X

Aplicativo do Beneficiário 1.7
Informar ações de saúde e qualidade de vida do SERV 
SAÚDE

Permitir ao Beneficiário acesso às ações de saúde e qualidade de 
vida do SERV SAÚDE

Aplicativo do Beneficiário 1.8 Informar mensagens de alerta
Permitir recebimento de mensagens e alertas  aos beneficiários em 
forma de Pop-up e/ou local proprio de mensagens atualizadas e 
configuradas pelo Serv Saúde.

Aplicativo do Beneficiário 1.9 Informar notícias e alertas atualizados pelo Serv Saúde
Permitir envio de Notícias e Alertas atualizados pelo Serv Saúde 
aos beneficiários em forma de Pop-up e/ou local proprio de 
mensagens.

X

Aplicativo do Beneficiário 1.10 Acessar Manuais de utilização e Informativos
Possui campo proprio para beneficiarios acessarem Manuais, 
normativos e informativos do SERV SAUDE

X

Anexo B –  Especificação dos Requisitos Funcionais
Forma de Atendimento

PROCESSO ID Requisito Requisitos funcionais – 1. App Beneficiário Detalhamento dos requisitos
Item para 

Apresentação
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Nativo / Nativo por 
Parametrização

Customizado

Portal do Beneficiário 2.1 Possuir todas as Funções do APP do Beneficiário X

Portal do Beneficiário 2.2 Negociar débitos. Permitir ao Beneficiário parcelar débitos de acordo com regras do SERV SAÚDE.

Portal do Beneficiário 2.3 Emitir segunda via de Boleto dos Débitos do Titular Permitir ao Beneficiário emitir segunda via de Boletos dos débitos em aberto. X

Portal do Beneficiário 2.4 Realizar solicitação de reembolso ou recarcimento
Permitir ao Beneficiário solicitar Reembolso, com inclusão de anexo de 
documentação comprovatória.

X

Portal do Beneficiário 2.5 Realizar solicitação de reembolso ou recarcimento Permitir ao Beneficiário acompanhar solicitação de Reembolso.

Portal do Beneficiário 2.6 Acessar dados cadastrais do titular.
Permitir ao Beneficiário acesso aos dados cadastrais e atualização de campos 
permitidos pelo SERV SAÚDE.

Portal do Beneficiário 2.7 Cadastrar Beneficiário. 
Permitir ao Beneficiário acesso ao formulario para preenchimento  de solicitação 
de inclusão de Beneficiário. Campo para inclusão dos docuemntos necessários.

Portal do Beneficiário 2.8 Acessar a ficha financeira do titular Permitir ao Beneficiário acesso a respectiva ficha financeira
Portal do Beneficiário 2.9 Acessar a ficha financeira do titular Permitir ao Beneficiário acesso ao extrato de utilização
Portal do Beneficiário 2.10 Acessar a ficha financeira do titular Permitir ao Beneficiário acesso ao extrato de reembolso
Portal do Beneficiário 2.11 Acessar a ficha financeira do titular Permitir ao Beneficiário acesso ao extrato de coparticipação
Portal do Beneficiário 2.12 Acessar a ficha financeira do titular Permitir ao Beneficiário acesso ao extrato de reembolso

Portal do Beneficiário 2.13 Acessar a ficha financeira do titular
Permitir ao Beneficiário acesso ao extrato da DIRF, referente aos valores pagos 
ao SERV SAÚDE.

X

Portal do Beneficiário 2.14 Acessar a ficha financeira do titular Permitir ao Beneficiário acesso ao declaração anual de quitação de débito.

Portal do Beneficiário 2.15 Acessar eventos e carências
Permitir ao Beneficiário acessar o status dos eventos registrados e o prazo de 
carencia definidos pelo SERV SAÚDE.

Anexo B –  Especificação dos Requisitos Funcionais
Forma de Atendimento

PROCESSO ID Requisito Requisitos funcionais – 2. Portal do Beneficiário Detalhamento dos requisitos
Item para 

Apresentação



Nativo / Nativo por 
Parametrização

Customizado

Portal do Credenciado 3.1 Permitir a candidatura ao Credenciamento, sem login
Permitir candidato ao Credenciamento acessar ao Editais de 
Credenciamento e demais anexos.

Portal do Credenciado 3.2 Permitir a candidatura ao Credenciamento, sem Login.

Permitir a solicitação de credenciamento via web com registro de protocolo 
e upload de documentos, cuja validação estará condicionada à 
apresentação em meio eletrônico, disponibilizando formulário para 
identificação do candidato ao credenciamento;

Portal do Credenciado 3.3 Permitir a candidatura ao Credenciamento

Permitir análise e monitoramento dos pedidos de credenciamento por 
candidato, possibilitando interface web do sistema para acompanhamento 
do status dos pedidos, com visualização de ofícios, alertas eletrônicos sobre 
pendências existentes e consulta de informações;

Portal do Credenciado 3.4 Controlar dados cadastrais do CREDENCIADO
Permitir ao CREDENCIADO acesso aos dados cadastrais e atualização de 
campos permitidos pelo SERV SAÚDE.

X

Portal do Credenciado 3.5 Controlar dados cadastrais do CREDENCIADO
Controlar dados e documentos dos candidatos, que devem ser 
apresentados para atualização cadastral com sinalização e aviso eletrônico 
do vencimento;

Portal do Credenciado 3.6 Controlar dados cadastrais do CREDENCIADO
Permitir ao CREDENCIADO acesso ao cadastro e anexo de documentos 
necessarios ao Credenciamento e renovação contratual.

Portal do Credenciado 3.7 Controlar dados cadastrais do CREDENCIADO Permitir o cadastro do corpo clínico do CREDENCIADO;

Portal do Credenciado 3.8 Emitir Guias de Eventos de Saúde

Permitir ao CREDENCIADO emitir Guias para os eventos de saúde: 
Consultas, Exames, Procedimentos em ambulatorial ou hospitalar, sendo  
eletivos ou de Urgencia ou Emergencia, além de internações em enfermaria, 
apartamamento ou UTI/CTI, contendo ou não Serviços e material. Sempre 
seguindo as configurações determinadas pelo SERV SAÚDE.

X

Portal do Credenciado 3.9 Emitir Guias de Eventos de Saúde
Restringir ao CREDENCIADO a emissão de guias de atendimento em 
desascordo com as configurações determinadas pelo SERV SAÚDE, sem 
preenchimento de campos obrigatórios ou com dados incorretos.

Portal do Credenciado 3.10 Emitir Guias de Eventos de Saúde
Permitir ao CREDENCIADO detalhamento dos eventos de saúde por Tipo 
de Serviço ou material necessário.

Portal do Credenciado 3.11 Emitir Guias de Eventos de Saúde
Permitir ao CREDENCIADO envio de arquivos para subsidiar a autorização 
dos Eventos de saúde.

Portal do Credenciado 3.12 Cobrar guias de Eventos de Saúde Permitir ao prestador enviar cobranças unitárias ou em lotes dos Eventos. X

Portal do Credenciado 3.13 Cobrar guias de Eventos de Saúde
Permitir ao CREDENCIADO, que possui sistema proprio de Contas 
Médicas, envio de arquivos de cobrança de Eventos nos padrões ANS.

X

Portal do Credenciado 3.14
Disponibilizar Ferrementa de Central de Atendimento ao 
CREDENCIADO

Permitir ao CREDENCIADO abertura e acompanhamento de chamados 
registrados, seguindo normativo do SERV SAÚDE.

Portal do Credenciado 3.15 Emitir relatorios aos CREDENCIADOS
Permitir ao CREDENCIADO gerar relatórios de suas Guias emitidas e 
Status de aprovação e quitação.

Portal do Credenciado 3.16 Emitir relatorios aos CREDENCIADOS Manter histórico de ocorrências de relacionamento;

Portal do Credenciado 3.17 Emitir relatorios aos CREDENCIADOS
Permitir ao CREDENCIADO verificar saldo financeiro remanecente do 
contrato

Portal do Credenciado 3.18 Emitir relatorios aos CREDENCIADOS Extrato de Atendimentos realizados X

Portal do Credenciado 3.19 Emitir relatorios aos CREDENCIADOS
Permitir ao Credenciado consultar suas tabelas de Eventos autorizada pelo 
SERV SAÚDE  e suas versões.

Anexo B –  Especificação dos Requisitos Funcionais
Forma de Atendimento

PROCESSO ID Requisito Requisitos funcionais – 3. Portal do CREDENCIADO Detalhamento dos requisitos
Item para 

Apresentação



Nativo / Nativo por 
Parametrização

Customizado

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.1 Possuir todas as Funções do APP do Beneficiário
Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.2 Possuir todas as Funções do Portal do Beneficiário
Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.3 Possuir todas as Funções do Portal do CREDENCIADO 
Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.4 Cadastrar Notícias e alertas Realizar o cadastro e atualização de Notícias e alertas. X

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.5 Cadastrar Notícias e alertas
Realizar envio de mensagem e alertas aos Beneficiário e CREDENCIADO 
via pop-up, campo de mensagens e e-mail.

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.6 Disponibilizar Manuais e Informativos Disponibilização de Manuais e Informativos
Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.7 Disponibilizar os Links para contatos e canais de atendimento Disponibilização de Links para contatos e canais de atendimento
Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.8 Gerir dados Mestres Permitir o cadastro e manutenção das informações corporativas

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.9 Gerir dados Mestres 
Permitir cadastro e configuração de Produtos contendo: Critérios de 
elegibilidade, o tipo de cobertura, carências, tipo e regras para o cálculo de 
mensalidade e coparticipação.

X

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.10 Gerir dados Mestres 
Permitir o cadastro e manutenção dos dados dos beneficiários como 
aspectos de saúde, sociais, atividade profissional, emissão e controle de 
carência e carteirinhas

X

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.11 Gerir dados Mestres 
Permitir o controle dos usuários do Sistema de Informação. Deve permitir 
definir perfis de usuários e níveis de acesso a todos módulos.

X

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.12 Gerir dados Mestres 

Permitir o cadastro e manutenção dos dados dos CREDENCIADO sendo 
pessoas físicas, jurídicas ou cooperativas. Seu endereço, dados bancários, 
perfil de seu contrato, corpo clínico e filiais. Permitir ao SERV SAÚDE 
customizar regras de atendimento. Permitir atendimentos pré-autorizados. 
Permitir envio de atendimentos para auditoria. Permitir cadastro de Guias 
somente com pedido médico.

X

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.13 Gerir dados Mestres 

Permitir o cadastro e manutenção  de todas as tabelas de procedimento, 
materiais, medicamento, diárias e taxas atualizadas para pagamento aos 
prestadores de serviços. Deve permitir a importação de dados em lote e 
trabalhar nos padrões AMB, CBHPM, TUSS e próprio. O módulo deve 
abranger CID, estado/cidade/bairro com CEP integrado, bancos, 
Especialidade médica, CBOS todos no padrão TISS. Deve ser permitida 
inclusão de excessões por CREDENCIADO. Deve permitir controle de 
versões e periodos de vigência.

X

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.14 Gerir função Assistencial

Possuir a ferramenta AUTORIZADOR para gestão automatica de 
autorização de Eventos de Saude, verificando o atendimento às regras do 
Beneficiário e CREDENCIADO estabelecidas pelo SERV SAÚDE. Liberar ao 
solicitante guia no modelo TISS com numero e senha da Guia via Web 
Service. Deve permitir o prorrogamento do prazo da Guia.

X

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.15 Gerir função Assistencial

Possuir a ferramenta VERIFICADOR que permite criar regras para 
determinado evento e beneficiário pelo SERV SAÚDE. Autorização imediata 
ou envio para auditoria. Quias eventos cada CREDENCIADO por realizar. 
Vincular corpo clinico ao CREDENCIADO. Outros.

X

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.16 Gerir função Assistencial

Possuir a ferramenta AUDITORIA que recebe automaticamente pedidos de 
autorizações do VERIFICADOR. Deve permitir envio de equipes para 
visitação e auditoria no CREDENCIADO  e liberar de autorizações 
pendentes.

X

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.17 Gerir função Assistencial
Possuir ferramenta de APOIO ao Auditor, com informações médicas 
relativas ao Evento de forma estruturada apoiando o médico para a 
liberação na AUDITORIA.

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.18 Gerir Contratos de CREDENCIADO
Possuir ferramenta  de controle do contrato com o CREDENCIADO. 
Tabelas vinculadas, exceções negociadas, indices, regras de eventos, 
tributação, descontos, valores e etc

X

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.19 Gerir Contratos de CREDENCIADO
Disponibilizar ferramenta para avaliação de desempenho por 
CREDENCIADO.

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.20 Gerir Contratos de CREDENCIADO
Possibilitar suspensão e descredenciamento de CREDENCIADO, 
registrando os motivos;

X

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.21 Gerir Contratos de CREDENCIADO Permitir a parametrização da classificação dos estabelecimentos;
Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.22 Gerir Contratos de CREDENCIADO Possibilitar a vinculação orçamentária por edital e por CREDENCIADO;

Anexo B –  Especificação dos Requisitos Funcionais
Forma de Atendimento

PROCESSO ID Requisito Requisitos funcionais – 4. Portal do SERV SAÚDE Detalhamento dos requisitos
Item para 

Apresentação



Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.23 Gerir Contratos de CREDENCIADO
Possibilitar a exclusão ou inclusão de procedimentos específicos, 
independentemente das especialidades;

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.24 Gerir Contratos de CREDENCIADO
Restringir a divulgação de especialidades e serviços dos prestadores no 
guia de rede, quando couber;

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.25 Gerir Contratos de CREDENCIADO Permitir a manutenção de variáveis de controle legal e tributário;

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.26 Gerir Contratos de CREDENCIADO
Registrar o indeferimento do pedido de credenciamento no sistema com 
justificativa pré-estabelecida;

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.27 Gerir Contratos de CREDENCIADO
Permitir ao CREDENCIADO verificar saldo financeiro remanecente do 
contrato

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.28 Realizar processamento do Serviço de Saúde
Recebimento  arquivos no formato XML no padrão TISS para os 
atendimentos realizados pelo CREDENCIADO, via portal ou receber via 
WebService a transmissão dos mesmos.

X

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.29 Realizar processamento do Serviço de Saúde
Possuir ferramenta de LOTE responsável por manter organizado o 
recebimento de contas via internet, através do portal ou WebService, ou no 
recebimento manual do mesmo dentro da SERVSAÚDE.

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.30 Realizar processamento do Serviço de Saúde
Possuir ferramenta de ATENDIMENTO estruturado para atender o padrão 
TISS, nele estão contidas todas as informações relativas aos gastos dos 
EVENTOS realizados pelo Beneficiário no CREDENCIADO.

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.31 Realizar processamento do Serviço de Saúde

Possuir ferramenta  de FATURAMENTO estruturado para atender o padrão 
TISS, ele é responsável por processar o lote com seus respectivos 
atendimentos. O CREDENCIADO terá acesso ao arquivo de retorno no 
padrão TISS.

X

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.32 Realizar processamento do Serviço de Saúde
Possuir ferramenta de  CENTRAL DE GLOSAS padrão TISS, responsavel 
por receber a reapresentação de contas glosadas. Deverá processar os 
recursos de glosa.

X

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.33 Realizar processamento do Serviço de Saúde
Possuir ferramenta RESSARCIMENTO (reembolso) para processar as 
contas dos atendimentos que foram realizados fora da rede, o beneficiário 
pode ser reembolsado de acordo com criterios do SERV SAÚDE.

X

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.34 Realizar processamento do Serviço de Saúde Permitir ao SERV SAÚDE a conferencia manual das informações. 

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.35 Realizar processamento do Serviço de Saúde
Retornar ao CREDENCIADOS  erros que impediram o processamento do 
pagamento.

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.36 Realizar processamento do Serviço de Saúde
Permitir ao SERV SAÚDE estabelecer fluxos para o procedimento de 
auditorias e aprovação dos procedimentos eletivos.

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.37 Realizar processamento do Serviço de Saúde
Permitir  customização da regulação de autorizações de eventos de saúde 
com parametros estabelecidos pelo SERV SAÚDE. Tempo, valor, carencia, 
historico e outros.

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.38 Possuir ferramenta Central de Atendimento.

Permitir ao SERV SAÚDE gerenciar a interação com o Beneficiário e o 
CREDENCIADO atraves de sistema de CRM. Todo o contato por telefone e 
internet poderão ser gerenciados pelo CRM, além de portal de acesso 
restrito contendo informações de cadastros, impressos e demonstrativos.

X

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.39 Possuir ferramenta Central de Atendimento. Disponibilização do protocolo do atendimento; X

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.40 Possuir ferramenta Central de Atendimento.
Emissão de alertas para o atendente quando houver pendências cadastrais 
e de atendimento;

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.41 Possuir ferramenta Central de Atendimento. Agendamento de atendimentos em saúde na area de Assistencia Social

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.42 Possuir ferramenta Central de Atendimento.
Localização rápida e simplificada de atendimentos anteriores e pendentes, 
recuperando os principais dados cadastrais do beneficiário, prestador ou do 
atendimento em questão;

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.43 Possuir ferramenta Central de Atendimento.
Histórico de atendimento, permitindo a inclusão de status do atendimento e 
a emissão de relatórios parametrizados por assunto, de todas as 
pendências;

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.44 Possuir ferramenta Central de Atendimento.
Identificação do enquadramento do beneficiário durante ligações recebidas 
nos scripts de atendimento, verificando pendências e permitindo 
direcionamento para campanha de regularização;

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.45 Possuir ferramenta Central de Atendimento. Tela de atendimento com informações de identificação do beneficiário;
Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.46 Possuir ferramenta Central de Atendimento. Acompanhamento dos prazos de resposta às demandas;
Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.47 Possuir ferramenta Central de Atendimento. Inclusão parametrizável de novos serviços;
Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.48 Possuir ferramenta Central de Atendimento. Envio de mensagens aos beneficiários por meio eletrônico;

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.49 Possuir ferramenta Central de Atendimento.
Inclusão de scripts tipo árvore para todos os assuntos elencados no sistema 
de atendimento;

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.50 Possuir ferramenta Central de Atendimento. Pesquisa de satisfação;



Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.51 Possuir ferramenta Central de Atendimento. Help online em modo gráfico e em idioma português do Brasil;

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.52 Possuir prontuário médico

Permitir gerenciamento das informações médicas do Beneficiário  como 
utilização de programas de saúde, e registro de informações de médicos 
auditores além de um acompanhamento da evolução de doenças que 
necessitam de um monitoramento constante pela auditoria. 

X

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.53 Possuir prontuário médico eletrônico.
Deve permitir parametrização de formulários e campanhas de prevenção de 
doenças.

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.54 Possuir Gestão Eletrônica de Documentos - GED

Gerir documentos dos Contratos: CRM, Certidões, Comprovante de 
endereço, Comprovante de Títulos, Alvarás, Mudança de endereço, Alvarás, 
Novos títulos, comprovação do corpo clínico, contratos gerados, 
comprovantes de isenção de tributos, dentre outros;

X

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.55 Possuir Gestão Eletrônica de Documentos - GED
Gerir documentos Assistenciais: documentos para auxílio e tomada de 
decisão nas autorizações, tais como, laudos, exames, pareceres médicos, 
dentre outros; Orçamento de OPME;

X

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.56 Possuir Gestão Eletrônica de Documentos - GED
Gerir documentos dos Processamentos:Guias no formato TISS; Contas 
hospitalares; Contas hospitalares; Protocolos;

X

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.57 Possuir Gestão Eletrônica de Documentos - GED

Gerir documentos dos Beneficiários: documentos para adesão nos produtos, 
tais como: identidade, CPF, comprovante de endereço, dentro outros; 
contrato do produto; documentos para manutenção do cadastro, tais como: 
Mudança de endereço, Comprovante de escolaridade, Conta bancária, 
dentre outros;

X

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.58 Possuir Gestão Eletrônica de Documentos - GED
Gerir documentos Financeiros: Os documentos para pagamento, tais como: 
Notas Fiscais, Recibos, dentre outros;Os documentos para pagamento, tais 
como: Notas Fiscais, Recibos, dentre outros;

X

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.59 Customizar regras de atendimento dos CREDENCIADOS
Permitir ao SERV SAÚDE customizar regras de atendimento. Permitir 
atendimentos pré-autorizados. Permitir envio de atendimentos para 
auditoria. Permitir cadastro de Guias somente com pedido médico.

X

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.60 Permitir a movimentação cadastral do Titular entre as patrocinadoras.
Permitir que o titular tenha seu patrocinador alterado sem perda das 
informações anteriores e mantendo os dados básicos do Dependentes.

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.61 Customizar a Elegibilidade do Beneficiário
Permitir customização das regras elegibilidade do Beneficiário seguindo 
requisitos do SERV SAÚDE.

X

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.62 Customizar a Elegibilidade do Beneficiário
Consignar valores de contribuições dos beneficiarios na folha de pagamento 
dos patrocinadores através de WebService ou arquivos de carga.

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.63 Customizar a Elegibilidade do Beneficiário
Permitir verificação periódica do cadastro de beneficiário junto a 
patrocinadora, através de web service ou arquivos de carga.

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.64 Customizar a Elegibilidade do Beneficiário Permitir programação de fim da vigencia da elegibilidade de Beneficiário.
Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.65 Customizar a Elegibilidade do Beneficiário Solicitar ao Beneficiário envio de documentação.
Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.66 Controlar os pagamento para os CREDENCIADOS Permitir o envio das ordens de pagamento relativo aos evento de saude. X

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.67 Controlar os pagamento para os CREDENCIADOS
Conectar, via WebService API com sistema COPLAN, que gerencia o Caixa 
do SERV SAÚDE, para envio das solicitações de pagamento aos 
Credenciados.

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.68 Controlar os pagamento para os CREDENCIADOS
Receber, via WebService, do sistema COPLAN informação de pagamento 
dos Credenciados.

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.69 Controlar os pagamento para os CREDENCIADOS Realizar Baixa AUTOMATICA dos debitos junto aos CREDENCIADOS.

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.70 Controlar os pagamento para os CREDENCIADOS
Prever autorização por níveis de alçada para liberação dos pagamentos aos 
prestadores de serviços;

X

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.71 Controlar debitos do Beneficiários
Apurar e controlar o saldo devedor individualizado, cobrando mensalmente, 
quando pertinente, os valores referentes à co-participação devida pelos 
beneficiários, conforme regra estabelecida na legislação pertinente;

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.72 Controlar debitos do Beneficiários
Gerar arquivo, para cobrança das contribuições e dos valores referentes à 
co-participação limitada às verbas salariais dos beneficiários, conforme 
legislação vigente;

X

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.73 Controlar debitos do Beneficiários
Prever cobrança por meio de consignação em folha de pagamento, boleto 
bancário e débito em conta corrente;

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.74 Controlar debitos do Beneficiários
Prever emissão de boleto bancário, com envio automático para o email do 
beneficiário, possibilitando a sua impressão diretamente pelo portal de 
serviços web, inclusive segunda via;

X

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.75 Controlar debitos do Beneficiários
Calcular multa e juros para os pagamentos em atraso, com campos 
parametrizáveis;



Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.76 Controlar debitos do Beneficiários
Registrar no cadastro o status de inadimplente e retornar ao status de 
normal quando solucionada a inadimplência;

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.77 Controlar debitos do Beneficiários
Permitir a elaboração de extrato de cobrança segregado por beneficiários e 
período selecionável, integrado com o portal de serviços web;

Portal da Gestão do SERV SAÚDE 4.78 Controlar debitos do Beneficiários
Permitir geração do extrato de utilização relativo à despesa realizada, por 
beneficiário;



Nativo / Nativo por 
Parametrização

Customizado

Requisitos Gerais 5.1 Acessar aos requisitos através de Login e Senha
Por regra será permitido o acesso ao Sistema de Informação  somente através 
de login e senha.

X

Requisitos Gerais 5.2 Acessar aos requisitos através de Login e Senha
As exceções de acesso sem Login e senha deverão estar explicitas no 
Requisito.

Requisitos Gerais 5.3 Aterder regras ANS
Atender suas obrigações como SIB, SIP, Radar TISS, CPM, RPS prestador e 
DIOPS.

Requisitos Gerais 5.4 Aterder regras ANS Possui ferramenta de controle de Ouvidoria

Requisitos Gerais 5.5 Aterder regras ANS
Permitir o envios do monitoramento TISS. Permitir o acompanhamento de 
envio, retorno e erros de todas as informações enviadas a agência.

Requisitos Gerais 5.6 Aterder regras ANS Permitir criar exceções as Regras das ANS.

Requisitos Gerais 5.7 Permitir alteração ou reversão dos eventos ou transações.
Permitir aos Usuários do SERV SAÚDE alteração ou reversão dos eventos ou 
transações.

Requisitos Gerais 5.8 Emitir senha de autorização única
As senhas de autorização de eventos deverão ser unicas , não podendo ser 
utilizadas em mais de uma Guia.

Requisitos Gerais 5.9 Emitir Extrato da DIRF
Disponibilizar anualmente o Extrato de Pagamento para fins de Declaração de 
Imposto de Renda para consulta da rede credenciada e dos beneficiários, de 
acordo com a legislação em vigor;

Requisitos Gerais 5.10 Disponibilizar em ambiente web treinamentos e tutoriais; Disponibilizar em ambiente web treinamentos e tutoriais;

Requisitos Gerais 5.11

A solução deve disponibilizar funcionalidade de extração de dados, 
para todos os dados da solução, de forma a garantir uso pelos 
usuários finais sem necessidade de conhecimento dos modelos de 
dados ou tabelas do sistema.

Deve ser possível extrair dados nos formatos: TXT, PDF, XML, CSV, ODF, 
ODT.

X

Requisitos Gerais 5.12
Possuir, no mínimo, a unidade monetária Real (R$). Possibilitar 
cadastro de outras unidades monetárias.

-

Requisitos Gerais 5.13 A unidade monetária padrão deve ser o Real (R$). - X

Requisitos Gerais 5.14
Possuir tabela de unidades monetárias que possa ser atualizada 
sempre que necessário, garantindo histórico.

-

Requisitos Gerais 5.15 Possuir funcionalidade para geração de relatórios.
Permitir flexibilidade na geração e exportação de relatórios e gráficos, no 
mínimo nos formatos ODF, TXT, PDF, HTML e CSV.

X

Requisitos Gerais 5.16 Possuir funcionalidade para geração de relatórios.
Permitir a criação de modelos de relatórios com base em todos os dados da 
base de dados para auxiliar na gestão do sistema e na tomada de decisão.

Requisitos Gerais 5.17 Possuir funcionalidade para geração de relatórios.
Os relatórios poderão ser publicados e compartilhados para acesso dos 
usuários habilitados.

Requisitos Gerais 5.18 Possuir funcionalidade para geração de relatórios.
Permitir gerar visões hierárquicas dos dados de forma que possam ser 
organizados de diferentes maneiras, facilitando a montagem dos relatórios.

Requisitos Gerais 5.19 Possuir funcionalidade para geração de relatórios. Possuir funcionalidade de visualizar o relatório antes de imprimir.

Requisitos Gerais 5.20 Possuir funcionalidade para geração de relatórios.
A solução deve permitir o agendamento e gerenciamento de relatórios a serem 
realizados automaticamente.

Requisitos Gerais 5.21 Possuir funcionalidade para geração de relatórios. Permitir de salvar os relatórios localmente na estação de trabalho do usuário.

Requisitos Gerais 5.22

A solução deverá possuir mecanismo de notificação capaz de enviar 
mensagens eletrônicas (e-mail), conforme endereços eletrônicos 
constantes do Diretório de Usuários LDAP Corporativo do SERV 
SAÚDE.

-

Requisitos Gerais 5.23 Workflow

Deverá contemplar uma ferramenta de workflow que permita as tramitações 
inerentes à execução dos processos. Essa tramitação deve ser rastreada 
(marcação de status, por exemplo) entre as diversas etapas e áreas em que 
tenha tramitado.

Requisitos Gerais 5.24 Workflow
Permitir definir, em cada etapa do fluxo, a descrição da etapa e os usuários e/ou 
grupos de usuários que terão permissão para atuar naquela etapa.

Requisitos Gerais 5.25 Workflow
Permitir definir, em cada etapa do fluxo, o tempo destinado para execução de 
alguma tarefa e um redirecionamento do fluxo, caso o prazo se expire.

Requisitos Gerais 5.26 Workflow Permitir a criação de fluxos condicionais, seriais e paralelos.

Requisitos Gerais 5.27 Workflow
Permitir notificação de alerta por e-mail relativa às tarefas associadas aos 
fluxos.

Requisitos Gerais 5.28 Workflow Registrar log de todos os passos realizados no fluxo.

Anexo B –  Especificação dos Requisitos Funcionais
Forma de Atendimento

PROCESSO ID Requisito Requisitos funcionais – 1. Processo Orçamentário Detalhamento dos requisitos
Item para 

Apresentação



Requisitos

Nativo / Nativo por Parametrização Customizado

Requisitos Técnicos
Ambientes 1.1

O Sistema de Informação deve ter capacidade de executar cópia do ambiente 
produtivo, para outros ambientes não produtivos (desenvolvimento, 
qualidade, testes, treinamento) e vice-versa

Requisitos Técnicos

Ambientes 1.2

O Sistema de Informação deve possuir recursos para criação e administração 
de ambientes distintos (no mínimo, homologação e produção), com garantia 
de promoção íntegra de objetos e conteúdo entre os ambientes, sem a 
necessidade de reconstrução de código-fonte ou esforço adicional no 
ambiente de destino X

Requisitos Técnicos
Ambientes 1.3

O Sistema de Informação deve ter capacidade de embaralhar dados 
sensíveis durante cópia de ambiente para que reprodução de informações 
não seja fiel aos valores reais

Requisitos Técnicos
Ambientes 1.4

O Sistema de Informação deve ter capacidade de realizar queries diretamente 
no banco de dados (acessível somente através de usuários e senhas 
específicas e restritas)

Requisitos Técnicos Atualização 1.5
O Sistema de Informação deve garantir atualização dos requisitos legais e 
suporte durante a vigência do contrato

Requisitos Técnicos Atualização 1.6
O Sistema de Informação deve garantir a correção de erros e inconsistências 
durante a vigência do contrato

Requisitos Técnicos Atualização 1.7
O Sistema de Informação deve possuir funcionalidade que possibilite a 
aplicação de pacotes de correção de falhas de forma automatizada.

Requisitos Técnicos Atualização 1.8
O Sistema de Informação deve controlar e distribuir versões de forma manual 
ou automatizada entre os ambientes

Requisitos Técnicos
Atualização 1.9

O Sistema de Informação deve apresentar recursos que facilitem e minimizem 
o impacto de atualizações de versões, de modo que customizações e 
parametrizações realizadas não seja perdidas

Requisitos Técnicos Atualização 1.10
O Sistema de Informação deve ter capacidade de reaproveitar as 
parametrizações efetuadas em implantações de novas versões

Requisitos Técnicos
Atualização 1.11

O Sistema de Informação deve ser capaz de ser estendida para os módulos 
adicionais nativamente integrados em caso de contratações futuras

Requisitos Técnicos

Atualização 1.12

O Sistema de Informação deve permitir que sejam acoplados novos módulos 
em necessidades futuras, ou seja, caso seja adquirido demais módulos. O 
Sistema de Informação deve ser capaz de ser estendida para os mesmos 
sem impacto nos módulos atuais já contratados

Requisitos Técnicos
Auditoria 1.13

O Sistema de Informação deve permitir a emissão de relatórios referentes às 
parametrizações realizadas e armazenamento do histórico das 
parametrizações realizadas. X

Requisitos Técnicos

Auditoria 1.14

O Sistema de Informação deverá registrar os acessos efetuados por todos os 
usuários para efeito de trilha de auditoria, log e elaboração de relatórios 
gerenciais, constando no mínimo: operação realizada, usuário, data, hora, 
ação realizada, dado alterado/incluído/excluído. X

Anexo C –  Especificação dos Requisitos Não Funcionais
Forma de Atendimento

PROCESSO Classificação ID Requisito Detalhamento dos requisitos
Item para 

Apresentação
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Requisitos Técnicos

Auditoria 1.15

O Sistema de Informação deve permitir consultas das trilhas de auditoria, 
tendo como parâmetro qualquer de seus elementos ou a combinação desses 
elementos. O resultado dessas consultas deve ser exibido na própria interface 
web da solução, via funcionalidade específica da aplicação.

X

Requisitos Técnicos
Auditoria 1.16

O Sistema de Informação de permitir a gravação de histórico de todos os 
eventos ocorridos (inclusão, exclusão, alteração e outros), nas trilhas de 
auditoria. X

Requisitos Técnicos Auditoria 1.17
O Sistema de Informação deve ter capacidade de reter dados durante um 
período de tempo determinado pela Contratante para fins de auditoria X

Requisitos Técnicos
Confiabilidade 1.18

O Sistema de Informação deve garantir integridade dos registros quando da 
atualização simultânea dos mesmos, provendo recursos de bloqueio e 
liberação de atualização de informações na plataforma Web.

Requisitos Técnicos
Confiabilidade 1.19

O Sistema de Informação deve prover mecanismos que garantam que a 
implementação de customizações e parametrizações seja mantida após o 
recebimento e aplicação de atualizações.

Requisitos Técnicos Confiabilidade 1.20
O Sistema de Informação deve garantir em tempo real a uniformidade, 
disponibilidade e integridade das informações geradas. X

Requisitos Técnicos Desempenho 1.21
O Sistema de Informação deve ter capacidade de comprimir dados 
nativamente, visando economia de espaço em disco

Requisitos Técnicos
Desempenho 1.22

A ferramenta ofertada deve permitir a conexão mínima de 100 (cem) 
usuários, beneficiários e rede credenciada  simultâneos, mantendo o tempo 
médio de resposta especificado. X

Requisitos Técnicos Desempenho 1.23
A ferramenta ofertada deve apresentar tempo médio de resposta de até 5 
(cinco) segundos para todas as transações síncronas. X

Requisitos Técnicos
Desempenho 1.24

O Sistema de Informação deve ter capacidade de viabilizar crescimento futuro 
decorrente da implantação de novos módulos e no aumento de usuários 
simultâneos.

Requisitos Técnicos
Documentação 1.25

O Sistema de Informação deve fornecer, em Português (PT-BR), manuais do 
usuário, tutoriais e bases de exemplo, em meio digital (on-line ou arquivos), 
referentes a todos os módulos da solução ofertada; X

Requisitos Técnicos

Documentação 1.26
O Sistema de Informação deve fornecer, em Português (PT-BR), guias e 
documentações completas em meio digital (on-line ou arquivos), para 
instalação, configuração e/ou desinstalação, considerando todas as camadas.

Requisitos Técnicos

Documentação 1.27

O Sistema de Informação deve fornecer, em Português (PT-BR), 
documentação técnica descritiva, em meio digital (on-line ou arquivos), com 
informações sobre as funcionalidades relacionadas ao controle de acesso e à 
comunicação de dados

Requisitos Técnicos Documentação 1.28
O Sistema de Informação deve ter capacidade de apresentar ajuda on-line 
geral das funções e módulos

Requisitos Técnicos Documentação 1.29
O Sistema de Informação deve ter capacidade de apresentar ajuda on-line 
relativo aos campos da tela

Requisitos Técnicos Documentação 1.30
O Sistema de Informação deve ter capacidade de pesquisar palavras-chave 
em campos de ajuda

Requisitos Técnicos
Gestão de 

Configuração
1.31

O Sistema de Informação deve permitir o controle de versões de todas as 
parametrizações e customizações realizadas
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Requisitos Técnicos

Gestão de 
Configuração

1.32
O Sistema de Informação deve permitir a promoção das parametrizações, 
configurações e customizações realizadas, entre os diversos ambientes 
(desenvolvimento, homologação, produção, etc…).

Requisitos Técnicos
Gestão de Dados 1.33

O Sistema de Informação deve ter capacidade de anexar arquivos no mínimo 
nos formatos: PDF, TXT, XLS, ODS, DOC, ODT, PPTX, ODP, JPG, PNG

Requisitos Técnicos Gestão de Dados 1.34
O Sistema de Informação deve ter capacidade de realizar importação 
massiva de dados a partir da integração com outros sistemas

Requisitos Técnicos
Gestão de Dados 1.35

O Sistema de Informação deve ter capacidade de realizar exportação massiva 
de dados a partir de planilhas eletrônicas (xls, csv) e/ou arquivos texto (txt)

X

Requisitos Técnicos Gestão de Dados 1.36
O Sistema de Informação deve ter capacidade de realizar exportação massiva 
de dados a partir da integração com outros sistemas

Requisitos Técnicos
Gestão de Dados 1.37

O Sistema de Informação deve ter capacidade de realizar exportação massiva 
de dados a partir de planilhas eletrônicas (xls, csv), arquivo texto (txt) e 
arquivos XML X

Requisitos Técnicos
Integração 1.38

O Sistema de Informação deve possuir integração com serviços de Correio 
Eletrônico em padrão SMTP, permitindo a comunicação com software livre 
como o Zimbra

Requisitos Técnicos

Integração 1.39

O Sistema de Informação deve possuir camada de serviços (web services 
SOAP ou REST), para prover ou obter acesso a informações e serviços, 
visando a integração ou migração de dados dos serviços legados e outros 
softwares. X

Requisitos Técnicos
Integração 1.40

O Sistema de Informação deve ter capacidade de realizar integrações a partir 
da camada de serviços, utilizando padrões de mercado: SOAP / REST, 
JSON, AS2, XML, WSDL, UDDI X

Requisitos Técnicos Integração 1.41
O Sistema de Informação deve ter capacidade de realizar transferência de 
arquivos a partir do padrão FTP e as linguagens de marcação XML e XSLT

Requisitos Técnicos Integração 1.42
O Sistema de Informação deve ter capacidade de reutilizar os componentes 
de integração

Requisitos Técnicos Integração 1.43
O Sistema de Informação deve ter capacidade de mapear integrações a partir 
de funcionalidade gráfica

Requisitos Técnicos Logs do Sistema 1.44
O Sistema de Informação deve ter capacidade de criar log com as atividades 
do usuário como ação realizada, data, evento, entre outros

Requisitos Técnicos

Logs do Sistema 1.45

O Sistema de Informação deve ter capacidade de criar e manter logs para 
consulta online com as atividades do usuário como ação realizada, data, 
evento, entre outros enquanto aquele registro se encontrar disponível para 
consulta

Requisitos Técnicos
Logs do Sistema 1.46

O Sistema de Informação deve ter capacidade de registrar logs contendo 
todas as informações referentes às configurações realizadas no ambiente 
(Ex.: configurações de administração)

Requisitos Técnicos Mensagens 1.47
O Sistema de Informação deve possuir mecanismos confirmação funcional no 
recebimento e envio entre todas as integrações

Requisitos Técnicos Mensagens 1.48
O Sistema de Informação deve ter capacidade de exibir mensagens ao 
usuário para ocorrências de transações demoradas

Requisitos Técnicos Monitoração 1.49
O Sistema de Informação deve ter capacidade de monitorar as interfaces 
construídas com os demais sistemas de informação integrados X
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Requisitos Técnicos Notificações 1.50
O Sistema de Informação deve ter capacidade de parametrizar e-mails para 
os usuários a partir de configuração de conteúdo X

Requisitos Técnicos
Relatórios 1.51

O Sistema de Informação deve permitir que usuários criem relatórios 
personalizados de forma visual, sem a necessidade de codificação ou 
programação X

Requisitos Técnicos Relatórios 1.52 O Sistema de Informação deve disponibilizar diferentes modelos de relatórios X

Requisitos Técnicos Relatórios 1.53
O Sistema de Informação deve permitir a criação de novos modelos de 
relatórios que possam ser reutilizados posteriormente

Requisitos Técnicos Relatórios 1.54
O Sistema de Informação deve permitir a personalização do layout do 
relatório (ex.: inserção de tabelas, imagens, etc.)

Requisitos Técnicos
Relatórios 1.55

O Sistema de Informação deve permitir o uso de funções pré-estabelecidas 
(lógica, conversão, financeiras, matemáticas, analíticas, etc.) para serem 
utilizadas na criação de novas colunas e relatórios

Requisitos Técnicos
Relatórios 1.56

O Sistema de Informação deve possibilitar a formatação de cada coluna, linha 
ou conjunto específico de dados separadamente em: fontes, cor de fundo, cor 
de fonte, tamanho de fonte, estilo de borda e cor de borda.

Requisitos Técnicos Relatórios 1.57
O Sistema de Informação deve ter capacidade de criar gráficos padrões de 
coluna, pizza, linha, área e radar

Requisitos Técnicos

Relatórios 1.58

O Sistema de Informação deve permitir a geração de relatórios de 
informações gerenciais e operacionais para controle do andamento das 
atividades dos processos (por exemplo: lista de demandas pendentes, 
consultas recebidas, checklist de atividades e operações com atividades em 
atraso)

Requisitos Técnicos Relatórios 1.59
O Sistema de Informação deve permitir a visualização das propriedades do 
relatório publicado (ex.: Nome de quem publicou, Filtros, Observações)

Requisitos Técnicos
Relatórios 1.60

O Sistema de Informação deve ter capacidade de agendar o envio de 
relatórios por períodos pré estabelecidos (ex.: toda segunda-feira, último dia 
do mês)

Requisitos Técnicos
Relatórios 1.61

O Sistema de Informação deve ter capacidade de exportar e enviar para 
diversos usuários, relatórios nos principais formatos de mercado (link, PDF, 
HTML, planilhas eletrônicas, entre outros)

Requisitos Técnicos Relatórios 1.62
O Sistema de Informação deve ter capacidade de criar filtros e quebras para 
qualquer tipo de relatório

Requisitos Técnicos
Relatórios 1.63

O Sistema de Informação deve ser capaz de gerar uma extração dos dados 
para consumo por outras soluções analíticas permitindo o cruzamento entre 
dados do SI com as demais soluções corporativas.

Requisitos Técnicos
Segurança 1.64

O Sistema de Informação deverá permitir acesso seguro, através de HTTPS 
(SSL/TLS), com uso de Certificado Digital no servidor, seguindo o padrão ICP-
Brasil. X

Requisitos Técnicos Segurança 1.65
O Sistema de Informação deve garantir o uso de criptografia SSL/TLS 128 
bits nas páginas autenticadas.

Requisitos Técnicos
Segurança 1.66

O Sistema de Informação deve possibilitar que Informações que necessitam 
de chancela sejam assinadas digitalmente, conforme requisitos definidos pela 
ICP-Brasil.

Requisitos Técnicos
Segurança 1.67

As datas e horários em registros dos processos implantados devem utilizar 
como base as informações do servidor e não as das estações de trabalho dos 
usuários.
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Requisitos Técnicos

Segurança 1.68

O Sistema de Informação deve estar apta a realizar comunicações com 
software de gestão de identidades para que eventos funcionais como 
desligamento, mudança de setor, mudança de cargo, entre outros sejam 
refletidos

Requisitos Técnicos

Segurança 1.69

O Sistema de Informação deve ter capacidade de controlar a sessão do 
usuário de forma a impedir que o mesmo consiga acessá-lo a partir de dois 
dispositivos diferentes simultaneamente (ex.: usuário está logado no 
computador A e no computador B ao mesmo tempo e executando atividades 
diferentes)

Requisitos Técnicos Segurança 1.70
As comunicações através de e-mail devem se integrar com o servidor SMTP 
via SSL.

Requisitos Técnicos
Segurança 1.71

A solução deve permitir o login dos usuários utilizando CPF e senha oriundos 
do diretório LDAP e o acesso via certificado digital, emitido por Autoridade 
Certificadora

Requisitos Técnicos

Software e 
Arquitetura

1.72

O Sistema de Informação deve ser executada nos sistemas operacionais:
- Estações de trabalho: Ubuntu Linux 16.04 LTS e Windows 7 ou superior.
Deve-se garantir a compatibilidade com versões superiores, sem custo 
adicional.

X

-

Requisitos Técnicos

Software e 
Arquitetura

1.73
Todos os módulos web devem ser compatíveis com, no mínimo, os 
navegadores Firefox 52.9 e Google Chrome 72. Deve-se garantir a 
compatibilidade com versões superiores, sem custo adicional. X

Requisitos Técnicos

Software e 
Arquitetura

1.74

O Sistema de Informação deve ser totalmente executada em plataforma web, 
com páginas responsivas, sem necessidade de se instalar ou atualizar 
nenhum componente das estações de trabalho dos usuários. Não será aceita 
a utilização de nenhum mecanismo de emulação, inclusive para execução de 
aplicações cliente/servidor via internet, mesmo fazendo uso de servidor de 
aplicação (Ex: Microsoft Terminal Services, entre outros). X -

Requisitos Técnicos
Software e 
Arquitetura

1.75
As rotinas de migração, integração e intercâmbio de dados podendo ser 
desenvolvidas em outras plataformas, além da WEB. -

Requisitos Técnicos

Software e 
Arquitetura

1.76

O Sistema de Informação deve possuir preferencialmente, arquitetura em 3 
(três) camadas, isolando Servidor de Aplicação, Servidor de Banco de Dados 
e Interface Cliente, oferecendo maior escalabilidade, segurança e 
disponibilidade. -

Requisitos Técnicos
Software e 
Arquitetura

1.77
O Sistema de Informação deve permitir o acesso de múltiplos usuários 
simultaneamente X -

Requisitos Técnicos

Software e 
Arquitetura

1.78

O Sistema de Informação deve permitir que uma única transação executada 
pelo usuário desencadeie todas as ações a ela pertinentes, ou seja, 
processos totalmente integrados entre si em processamento online.

-

Requisitos Técnicos

Software e 
Arquitetura

1.79
Todos os módulos do Sistema de Informação devem ser acessados a partir 
de um único procedimento de login (SSO – Single Sing On), sem necessidade 
de novas autenticações no acesso aos diversos módulos da solução. X

Requisitos Técnicos
Software e 
Arquitetura

1.80
Possuir funcionalidade para autorização e controle de acesso para grupos de 
usuário do diretório LDAP. X
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Requisitos Técnicos

Software e 
Arquitetura

1.81

O Sistema de Informação deve permitir a implantação gradativa dos módulos, 
sendo escalável. A implantação de novos módulos não deve comprometer a 
operação dos módulos já implantados do SI, não devendo haver perda de 
dados ou das customizações e parametrizações realizadas.

Requisitos Técnicos

Software e 
Arquitetura

1.82

Todos os módulos da solução devem ser integrados de forma nativa, sem 
necessidade de customizações/adaptações durante a implantação. Devem 
ainda funcionar sobre uma mesma plataforma e controlada por um 
gerenciador único. X

Software e 
Arquitetura

1.83
O Sistema de Informação deve possuir integração com o diretório LDAP 
utilizado pelo SERV SAÚDE, sem necessidade de customização. X

Requisitos Técnicos
Usabilidade 1.84

O Sistema de Informação deve possuir timeout de sessão, configurável pelo 
administrador e sinalizar, ao se aproximar a expiração da sessão, a indicação 
de timeout, permitindo ao usuário manter sua sessão ativa. X

Requisitos Técnicos

Usabilidade 1.85

O Sistema de Informação deve alertar o usuário por meio de mensagens, a 
fim de que possa corrigir eventuais erros antes da conclusão de determinada 
função, caso haja divergência com alguma regra de negócio ou regra de 
sistema. X

Requisitos Técnicos
Usabilidade 1.86

O Sistema de Informação deve impedir duplo acionamento de operações por 
meio da inibição de botões, telas ou controles como ação imediata após uma 
requisição do usuário e que persista até a conclusão da ação X

Requisitos Técnicos Usabilidade 1.87
O Sistema de Informação deve exibir, em cada interface, a identificação da 
função que está sendo executada no momento. X

Requisitos Técnicos Usabilidade 1.88
O Sistema de Informação deve exibir o caminho percorrido pelo usuário, 
permitindo seu retorno.

Requisitos Técnicos Usabilidade 1.89
O Sistema de Informação exibir o valor padrão (default) para campos de 
dados, quando aplicável. X

Requisitos Técnicos Usabilidade 1.90
O Sistema de Informação deve indicar quais campos são de preenchimento 
obrigatório. X

Requisitos Técnicos Usabilidade 1.91
O Sistema de Informação deve usar máscara de edição para os campos que 
possuem formatação própria. X

Requisitos Técnicos

Usabilidade 1.92

O Sistema de Informação deve exigir a confirmação de informações 
sensíveis, tais como endereço de e-mail, por meio de nova digitação em 
campo auxiliar ou por solicitação de confirmação antes de salvar a informação 
na base de dados;

Requisitos Técnicos Usabilidade 1.93
Todas as funcionalidades/telas dentro de um mesmo módulo do Sistema de 
Informação, devem possuir a mesma identidade visual; X

Requisitos Técnicos

Usabilidade 1.94
O Sistema de Informação não deve depender de nenhum editor de texto ou 
editor de planilhas externos a solução. O uso de editores de texto ou 
planilhas, deve ser opcional, para facilitar o uso de algumas funcionalidades;

X

Requisitos Técnicos Usabilidade 1.95
O Sistema de Informação não deve depender de APIs de editores de texto ou 
editores de planilhas externos a solução; X

Requisitos Técnicos Usabilidade 1.96
Todos os módulos do Sistema de Informação devem estar disponíveis no 
idioma Português (PT-BR), até a data da contratação; X

Requisitos Técnicos Usabilidade 1.97
O Sistema de Informação deve permitir que o usuário crie dashboards 
personalizados
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Requisitos

Requisitos Técnicos Usabilidade 1.98
O Sistema de Informação deve ter capacidade de filtrar valores a partir do 
dashboard

Requisitos Técnicos
Usabilidade 1.99

O Sistema de Informação deve ter capacidade de ser acessada em múltiplas 
localidades da CONTRATANTE (SI será acessado de várias localidades, 
podendo haver fuso horários diferentes)

Requisitos Técnicos
Usabilidade 1.100

O Sistema de Informação deve ter capacidade de ajustar, de forma 
parametrizável, os artefatos como relatórios e telas do usuário conforme 
cores e logo da Contratante

Requisitos Técnicos
Usabilidade 1.101

O Sistema de Informação deve possuir recurso para cache de login, ou seja, 
não necessitar fornecer senha para toda operação realizada dentro de uma 
sessão.

Requisitos Técnicos Usabilidade 1.102
O Sistema de Informação deve permitir a inclusão na base de dados, de 
palavras acentuadas e caracteres especiais.

Requisitos Técnicos
Usabilidade 1.103

O Sistema de Informação deve ser adaptada para uso por pessoas com 
necessidades especiais (Funcionalidades de acessibilidade como narração, 
uso de lupas, entre outros)

Requisitos Técnicos Usabilidade 1.104
O Sistema de Informação deve possuir interface WEB responsiva que permita 
acesso aos módulos da ferramenta por dispositivos móveis.

Requisitos Técnicos Workflow 1.105
O Sistema de Informação deve ter capacidade de segregar funções em casos 
de workflow (ex.: solicitante não pode ser o aprovador)

Requisitos Técnicos Workflow 1.106
O Sistema de Informação deve ter capacidade de cadastrar usuários 
substitutos em workflows e alertas (ex.: aprovador titular está de férias)

Requisitos Técnicos
Workflow 1.107

O Sistema de Informação deve possuir funcionalidade de workflow nativas, a 
fim de permitir automatizar processos que envolvam tomadas de decisão ou 
aprovações X

Requisitos Técnicos Workflow 1.108
O Sistema de Informação deve ter capacidade de parametrizar / criar 
modelos de workflow X

Requisitos Técnicos Workflow 1.109
O Sistema de Informação deve ter capacidade de parametrizar o workflow 
através de modelagem visual

Requisitos Técnicos Workflow 1.110
O Sistema de Informação deve ter capacidade de compartilhar, de forma 
sistêmica e estruturada, as informações entre os diversos módulos
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ANEXO VIII  

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 
 
 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
 
 

CONTRATANTE:  
CONTRATADA:   
CONTRATO N°:   
OBJETO:   
ADVOGADO(S): (*) 

 
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, 

e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de 

instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos 

os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de 

nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da 

defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem 

a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do 

Município de Rondonópolis-MT, jornal a Tribuna, Mural e Site do Serv Saúde, em 

conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 

1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados. 
 

Rondonópolis - MT, ........ de ...................... de XXXX. 
 

CONTRATANTE 
 

Nome e cargo:  
E-mail institucional:  
E-mail pessoal:  
CPF:  
Assinatura: _________________________________________ 

 
 

CONTRATADA 
 

Nome e cargo:.......................................  
E-mail institucional: ..............................  
E-mail pessoal: .....................................  
CPF:  
Assinatura: _________________________________________ 

 

 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído 



 

 

 
ANEXO IX  

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 
 
 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL 
 

CONTRATANTE: 
 

CONTRATADA: (Nome da empresa) 
 

CONTRATO N°: ......./2020 
 

OBJETO:  
 

Nome 

Cargo 

RG nº 

Endereço(*) 

Telefone 

E-mail 
 

(*) Não deve ser o endereço do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser 
encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo. 

 
 

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCE-MT 
 

 

Nome 
 

Cargo 
 

Endereço Comercial do  
Órgão/Setor 

 
Telefone e Fax 

 

e-mail 

 

LOCAL e DATA: RONDONÓPOLIS- MT, ....... DE ............... DE 2020  
RESPONSÁVEL: ________________________  

Recibo de Retirada de Edital 
 
 

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Licitações 

 
 

EDITAL N°  
PROCESSO N° 

 

 



 

 

OBJETO:  
 
 

MODALIDADE: Pregão Eletrônico 
 
 

Empresa: 

CNPJ: 

Endereço: 

E-mail:  
Cidade:  
Telefone:  
Estado:  

 
Obtivemos, através do acesso à página faturamento@servsaudemt.br, nesta data, cópia do 
instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

 
 

Nome: 
 
 

Local:     ___ de ___________________ de 2020. 
 

 

Senhor Licitante, visando à comunicação entre este Departamento e sua empresa, solicitamos 
a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Seção de Licitações, 
preferencialmente pelo e-mail:  
faturamento@servsaudemt.com.br  

 

 

A não remessa do recibo exime o SERV SAÚDE da comunicação de eventuais 

esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de 

quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 

Recomendamos, ainda, consultas atualizadas à referida página para eventuais comunicações 

e/ ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório. 

mailto:faturamento@servsaudemt.com.br


 

 

ANEXO X 

 

TERMO DE ACEITE DO EDITAL 

 

PREGÃO ELETRÔNICO ___/20XX. 

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL. 

(Razão Social da Licitante) ____________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

__________, sediada à _____________________________________________, CEP.: 

__________ Município __________________ por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)__________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 

_________________ e do CPF n.º __________________, abaixo assinado, DECLARA, SOB  

 

AS PENAS DA LEI QUE: 

 

a) que nos termos do Inciso VII do artigo 4º da Lei n.º 10.520, de 2002, cumpri plenamente os 

requisitos de habilitação estabelecidos no referido Edital e seus anexos; 

b) não está Impedida de licitar, de acordo com o art. 9º da Lei Federal n. 8.666/93 e suas 

alterações. Nos termos do art. 55, inc. XIII da Lei n. 8.666/93 e suas alterações, 

comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo da habilitação e 

qualificação exigidas neste edital; 

c) inexiste fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32, § 2o, da Lei 

8.666/93. 

d) Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos, em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre bem como menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7° da 

Constituição Federal; 

f) não possuir em seu quadro de pessoal servidores públicos exercendo funções técnicas, 

comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art 9º da Lei 

8666/93); 

g) caso venha a vencer o certame, terá a disponibilidade de ofertar o objeto licitado para a 

realização/execução nos prazos e/ou condições previstas, sob as penas do Art. 299 do código 

Penal. 

Obs.: No caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 123/2006, 

caso possua alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal e trabalhista, esta 

deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada declaração. 

 

Por ser verdade assino o presente. 

__________________, _______ de ___________________ de 2021. 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da empresa 

(nome completo e função na empresa RG E CPF CNPJ da empresa.) 
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